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Abstract   

Den 11 mars 2020 deklarerade WHO att en pandemi av Covid-19 rådde. Som en följd av det 

införda vaccinationskravet uppstod en stark polarisering i samhället mellan ovaccinerade och 

vaccinerade människor. Dilemmat: individens egna val gentemot samhällets påtryckningar. Syftet 

med denna uppsats var att undersöka strategier och erfarenheter hos personer verksamma inom 

människovärde yrken, med tanke på deras status som öppet ovaccinerade. Materialet har samlats 

in via semistrukturerade intervjuer med 6 respondenter och har analyserats i en tematisk analys med 

hjälp av stigmateorin och teori om moralpaniken. Intervjuer med respondenterna visar att alla 

upplevde olika grad av stigmatisering. Deras möjligheter i samhället begränsades. På grund av detta 

söker dem upp nya grupper och nya vänner som ett socialt stöd för att förstärka sig själva och stå 

emot stigmatiseringen. Bilden av ovaccinerade, tänker respondenterna, är stereotypiskt framställd 

och beskriver dem som, till exempel: “dumma “, “rebelliska "och “konstiga “. Medan deltagarna 

tänker att de är självständiga individer, som brukar läsa vetenskapliga artiklar och officiella källor 

eftertänksamt.  ￼   
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1. INLEDNING   
Den 11 mars 2020 deklarerade WHO att en pandemi av Covid-19 rådde. (Folkhälsomyndigheten, 

2020).  Media rapporterade dagligen om fler och fler insjuknade.  I mars införde 2020 gymnasier 

och universiteten distansutbildning. Personer över 70 år uppmanades att stanna hemma, 

mötesrestriktioner infördes där församlingar över 50 deltagare förbjöds. (Folkhälsomyndigheten, 

2020). Regeringen beslutade den 20 maj 2020 tillgodose Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19. 

(Kommittédirektiv 2020:59). Den 27 december 2020 inleddes arbetet med att vaccinera Sveriges 

befolkning mot covid-19. (Folkhälsomyndigheten, 2020).  I september 2021 larmade 

Folkhälsomyndigheten att ovaccinerade personer löpte större risk att smittas av covid-19 och 

dessutom smitta andra. Samtidigt betonas att både ovaccinerade och vaccinerade individer kunde 

smitta eftersom inget vaccin gav ett hundraprocentigt skydd. I november 2021 föreslog 

Folkhälsomyndigheten att införa ett vaccinationsbevis vid större arrangemang inomhus som skulle 

gälla från 1 december. 10 januari 2022 meddelade Folkhälsomyndigheten att allvarlig sjukdom hade 

ökat kraftigt bland ovaccinerade samt att vaccinerade har nu ett sämre skydd mot infektion. Fler 

uppmanades vaccinera sig med den tredje dosen. Tidsintervallen mellan de två första doserna och 

tredje vaccin förkortades från fem månader till tre. 84,5 procent av befolkningen i Sverige 

genomgick vaccinationen med minst två doser enligt statistiska data från Folkhälsomyndigheten 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). Den 9 februari 2022 tags de flesta åtgärderna mot covid-19 bort. 

(Folkhälsomyndigheter, 2022). I mars 2022 beslutade Riksdagen att från och med den 1 april inte 

längre klassa Covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. (Folkhälsomyndigheten, 

2022). Enligt Socialstyrelsen dödsorsaksregister var det totala antal avlidna i covid-19 -16 533 fram 

till 9 maj 2022. En opinionsundersökning av Eurobarometer uppger att 10 % av Sveriges 

befolkning vill aldrig vill låta sig vaccineras mot covid-19.(Haglund, 2021).   

Som en följd av det införda vaccinationskravet uppstod en stark polarisering i samhället mellan 

ovaccinerade och vaccinerade människor. Och det kan exemplifierats med tidningsrubriker som: 

“En vaccinerad ska inte behöva sitta bredvid en ovaccinerad” (Åhammar, 2021), “Dilemma: Ta 

med ovaccinerad på lunch”? (Ekstedt, 2021) eller ”Arbetsgivare – ställ krav på vaccinering” (Frick, 

2021). Ovaccinerade i detta debatter kunde benämnas som ”antivaxxare”, ”foliehattar” och 

”konspirationsteoretiker” (Åhammar 2021) samt personer med avvikande ståndpunkter. 

(Åhammar, 2021), “strykrädda hundar” (Bengtsson, 2021). Andra pekade på att gruppen 

ovaccinerade är "utelåsta från samhället” (Nyström, 2021). Polariseringen skapades mer och mer 

på olika arbetsplatser. (Bengtsson, 2021). Enligt Åhammar (2021) som är rådman vid 

Förvaltningsrätten i Stockholm bör statens representanter i massmedia vara måna om tonläget för 

att motverka polarisering.    

Vaccinkraven tydliggjorde konflikter som uppstod mellan å ena sidan individens rätt till 

självständiga val, å andra sidan samhällets strävan att vilja gott. Konflikten blir tydligare när man 

studerar frågan på individnivå bland människor som arbetar i människovårdande yrken. Problemet 

är alltså att människor ställs inför dilemma: å ena sidan en stark uppmaning från samhället och på 

många arbetsplatser krav att vaccinera sig för att visa hänsyn och skydda sina medmänniskor. Å 

andra sidan rätten till individuella val och skydd mot påtvingade kroppsliga intrång enligt 

grundlagen.   

Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka strategier och erfarenheter personer verksamma 

inom människovårdande yrken har erfarit av att vara öppet ovaccinerade.    
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Frågeställningar:   

o Vilka bemötande har de fått och vad det är som skapar människors åsikter?   

o Vilka handlingsstrategier har personer i sitt arbetes och privatliv som avvikande på grund av sin  

vaccinstatus?   

Begreppsdefinitioner   
I det här kapitlet vill jag redogöra begrepp som förekommer i studien. De centrala begrepp som 

förklaras är vaccintveksamma, vaccinvägrare.   

Vaccintveksamma   

Vaccintveksamma eller vaccinskeptiska enligt Dimitrov (2021) står i mitten mellan två grupper: 

vaccinpositiva och vaccinvägrare. Den här gruppen kännetecknas av osäkerhet och bristande 

förtroende för vacciner. Deras politiska agenda är svag men deras oro av vaccin är hög. (Dimitrov, 

2021). Tveksamhet, förklarar Lundgren (2015) i sin studie definieras som uttryck för oro eller tvivel, 

inte nödvändigtvis ett verkligt beslut att avvisa vaccin. (Lundgren, 2015).     

Vaccinvägrare   

Vaccinvägrare skriver Dimitrov (2021) motsätter sig använda vaccin i alla former. De är ofta 

välutbildade människor och deras ideologi har sina rötter i olika religiösa, liberianska och New Age 

andliga traditioner. De avvisar inte direkt vetenskap utan misstror snarare des “kapning” av 

egenintresserade agenter som politiker byråkrater och vissa experter. (Dimitrov, 2021).   

2. TIDIGARE FORSKNING   
I detta kapitel presenteras tidigare forskningar om förståelse och tolkningar av ovaccinerade samt 

om stigmatisering av ovaccinerade. Avsnittet avslutas med en reflektion.    

Sökprocess   
Samtliga artiklar som valts är identifierade som peer reviewed. Sökorden som användes var 

“diskrimination and unvaccinated”, Vaccine and polarizing, exclusion of unvaccinated, narcolepsy 

sweden, unvaccinated stigma, vaccine opponents, stigma* antivaxx*. Sökoperationer i kombination 

med olika sökord användes för att utvidga sökningen. Till exempel, vaccinerade OR vaccinated OR 

"vaccine hesitancy" OR "vaccine sceptic" AND Exkludering OR Stigmatisering OR stigmatization 

OR exclusion) AND covid-19. "Vaccine hesitancy" OR "vaccine sceptic" AND Sweden. När AND 

används mellan sökorden blir sökningen mer specificerad inom området eftersom databasen söker 

på artiklar innehållande båda sökorden.    

Vaccintveksamhet   
I en kvalitativ studie “Stigmatized for standing up for my child: A qualitative study of 

nonvaccinating parents in Australia” gjorde författarna intervjuer med vaccinskeptiska föräldrar in 

Australien. (Wiley et al., 2021) Intervjun var kring tre nyckelfrågor: “Berätta för mig vad som är 
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viktigt för dig som förälder”, “Berätta hur du kom på vaccinationsvägran?” och 'Vad var 

inflytelserik för att hjälpa dig komma till din nuvarande ståndpunkt om vaccination?” Studien 

använder sig av urval bland vaccinskeptiska föräldrar till barn under 18 år.  Induktiv analys 

identifierade stigmatisering som ett centralt begrepp. Forskarna intervjuade 21 föräldrar. Många 

identifierade sig inte med "anti-vaxxers" som porträtterades i media och beskrev frustration över 

att bli stämplade som sådana. De hävdade och de trodde att de försvarade sitt barn från skada. 

Deltagarna beskrev också sig själva som "andra", vilket leder till relationsförlust och social isolering, 

samt statusförlust och diskriminering. Föräldrarna berättade att de kände sig stämplade som 

inkompetenta och diskriminerades av läkare och andra föräldrar. De beskrev att deras barn inte 

hade samma möjligheter som vaccinerade barn, vilket ofta ökade deras ståndaktighet när det gäller 

att vägra vaccination. Föräldrarna beskrev också lidande stigma på grund av sina val. (Wiley et al., 

2021).   

Link & Phelan (2001) definierar stigma i artikeln “Conceptualizing stigma” som samtidig 

förekomst. Enligt dem består stigma av fyra komponenter – etikettering, stereotyper, separation, 

statusförlust och diskriminering – och indikerar vidare att för att stigmatisering ska inträffa måste 

makt utövas. Författarna analyserar Goffmans stigma från olika vinklar och utarbetar 

komponenterna för stigma. De skriver att nästan fyrtio år efter publiceringen av Goffmans bok om 

stigma tog de upp konceptet på nytt i ljuset av forskning som har genomförts under tiden. I deras 

konceptualisering existerar stigma när följande inbördes relaterade komponenter konvergerar. I den 

första komponenten särskiljer och märker människor mänskliga skillnader. I den andra länkar 

dominerande kulturella övertygelser märkta personer till oönskade egenskaper – till negativa 

stereotyper. I den tredje placeras märkta personer i distinkta kategorier för att åstadkomma en viss 

grad av separation mellan "oss" och "dem". I den fjärde upplever märkta personer statusförlust och 

diskriminering som leder till ojämlika resultat. Slutligen är stigmatisering helt beroende av tillgång 

till social, ekonomisk och politisk makt som möjliggör identifiering av olikheter, konstruktion av 

stereotyper, uppdelning av märkta personer i distinkta kategorier och fullständigt verkställande av 

ogillande, avvisande, uteslutning och diskriminering. I enlighet med detta missgynnas 

stigmatiserade grupper när det gäller en generell profil av livschanser som inkomst, utbildning, 

psykiskt välbefinnande, boendestatus, medicinsk behandling och hälsa. Författarna beskriver och 

utvecklar begreppet som individuell och strukturell diskriminering, samt hävdar att stigma är helt 

beroende av social, ekonomisk och politisk makt i mening att det krävs makt för att stigmatisera.    

Wiley et al. (2021) visar bild baserad på Link och Phelans (2001) stigmakonceptualisering.    

   

 Bild 1  



Natalya Bushueva   

8  

  

   

På bild 1 kan man se detaljerat vad vaccintveksamma föräldrar i Australien upplever. Forskarna 

visade genom detta att stigman upplevs systemiskt på alla nivåer i samhället, och att deras svar 

speglar dessa. På en interpersonell nivå beskrev föräldrar negativa attityder från familj eller vänner, 

obekväma interaktioner med vårdpersonal och uteslutning från vän- och familjegrupper. Wiley et 

al. (2021) skriver att i enlighet med Link & Phelans förslag att de stigmatiserade erkänner att de har 

blivit märkta och förutser stereotypen, anpassade deltagarna sitt beteende i enlighet med detta. 

Föräldrarna begränsade kontakter med människor som avslöjade deras vaccinationsstatus och i 

vissa fall helt undvek sociala situationer där de ansåg att problemet kunde orsaka svårigheter. På 

samhällsnivå beskrev föräldrar social utfrysning av olika samhällsgrupper. Vissa föräldrar 

rapporterade att de gick med i eller bildade sina egna grupper för att så få tillgång till förstärkning 

och socialt stöd för sitt beslut. Dessutom använde vaccintveksamma föräldrar personliga och 

sociala nätverk online för att skapa socialt kapital för att hantera stigma.  På samhällsnivå talade 

föräldrar om den nedsättande attityden till dem i media och i den allmänna diskursen, berättade om 

lagstiftning och policy som utesluter dem från förmåner och tjänster som är tillgängliga för den 

vaccinerande majoriteten. Deras reaktion på detta var att leta efter sätt att kringgå lagstiftningen, 

eller att helt enkelt motstå den.  (Wiley et al.,2021). I den svenska studien “Kommunalt socialt 

arbete under covid-19-pandemin" också har lyfts fram i samband med Covid-19 utbrottet 

riskhantering perspektiv där handlar om att separera friska och sjuka; personal och brukare. 

Författarna menar att “behovet att upprätthålla kontroll över rummet aktualiserar regleringar som 

innefattar personalens närvaro och frånvaro, vilket har stor inverkan på förutsättningar att kunna 

upprätthålla det sociala arbetet.” (Björngren Cuadra & Cuadra, 2021).   

Vaccinvägrare och vaccintveksamma är inte samma.    
I en artikel “I en silencing the virus? Goverment communikation and MMR vaccination campaigns 

the Australian case” analyserar forskaren Dimitrov (2021) mässlingvaccinationskampanjer för det 

senaste decenniet. Forskaren identifierade i sin artikel de vaccintveksamma föräldrarna - en stor 

grupp som “sitter på staketet” mellan de vaccinpositiva och de vaccinvägrarna. Det är de som är 

huvudmålet för vaccinationskampanjer och är det mycket viktigt att driva sådana kampanjer på ett 

strategiskt rätt. Detta betyder att undvika att stigmatisera vaccinskeptiska föräldrar och att våga tala 

öppet om statistiska risker och biverkningar. Han kallar detta en vinnande strategi som skapar en 

mer trovärdig balans mellan individuella rättigheter och kollektiva skyldigheter. Vaccinplikt och 

tvång orsakar ilska, misstro och har sina negativa konsekvenser, påpekar forskare. (Dimitrov, 2021). 
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Dessa sanktioner straffar de socialt utsatta ekonomiskt och kulturellt trots att de inte är aktiva 

vägrare. Sanktioner mot vaccinskeptiska föräldrar och deras barn ger motsatt effekt på 

vaccintveksamma föräldrar: stärker deras antipati mot vaccinet och pressar de till lager av 

vaccinvägrare, sammanfattar forskaren. (Dimitrov, 2021).   

En annan artikel “Vaccination persuasion online: a qualitative study of two provaccine and two 

vaccine-skeptical websites” har studerat provaccin- och vaccinskeptiska webbplatser. (Grant et al., 

2015). Denna studie använder en kvalitativ metod – en fallstudie för att detaljerat och noggrant 

granska innehållet hos fyra webbplatser. Forskarna skriver att provaccinwebbplatserna 

koncentrerar sig på evidensbaserad vetenskaplig forskning om vacciner och regeringsgodkända 

vaccinationsrelaterade metoder, medan de vaccinskeptiska webbplatserna fokuserar på att skapa 

gemenskap mellan människor som påverkats av vaccin och vaccinrelaterade metoder. Forskarna 

skriver att termer som “vaccinselektiv”, “vaccinmotstånd” och “vaccintveksamhet” används för att 

återspegla ett spektrum av orienteringar snarare än termen “antivaccination”. De föredrar i stället 

att använda termen vaccinskeptisk eftersom den betecknar en varierande inställning till vaccin och 

vaccination jämfört med termen vaccinmotstånd, som leder till en åtgärd mot vaccin. (Grant et al., 

2015).   

Att marknadsföra vaccination bara bland vaccintveksamma    
I artikeln ”A qualitative analysis of the beliefs of Japanese anti-influenza vaccination website 

authors” genomförde forskarna en kvalitativ analys för att utforska de övertygelser som ligger 

bakom budskapen på webbplatser för vaccination mot influensa. (Okuhara et al.,2018). Enligt 

forskarna, hävdar anti-influensavaccinationsaktivister på internet att influensavaccin har liten eller 

ingen effekt och en hög risk för biverkningar, och de anser att människor bör avstå från vaccination. 

Författarna gjorde online sökningar i januari 2017 med två stora japanska sökmotorer som är 

Google Japan och Yahoo Japan. Riktade webbplatser klassificerades som "pro", "anti" eller 

"neutrala" beroende på deras påståenden. Av de 113 antiwebbplatserna identifierade författarna två 

teman som motsvarar deras övertygelser: det är nödvändigt att 1) skydda andra mot risker och 

utnyttjande relaterade till influensavaccination, och 2) utbilda andra om dolda sanningar och om 

självbestämmande. Forskarna tillskrev till författarnas webbplatser två värderingar (människors 

"säkerhet" och ens egen "självkänsla") till sina övertygelser. Forskarna analyserade material med 

hjälp av Abelson’s theory. De har förklarat att Abelson föreslog idén att människor behandlar och 

värderar sina övertygelser som ägodelar, och precis som ägodelar är människor ofta ovilliga att ge 

upp trosuppfattningar och är därför redo att försvara dem. Dessa övertygelser kan motivera dessa 

webbplatsers författare att engagera sig i anti-vaccinationsaktiviteter. Deras anti-vaccinations tro 

antas vara stark, enligt forskarna. På grund av detta rekommenderar forskarna marknadsförande 

vaccinationsfrämjande åtgärder bland personer som är tveksamma till vaccin snarare än direkta 

vaccinvägrare, som till exempel författarna till anti-vaccinations webbplatser, - sammanfattar 

forskarna. (Okuhara et al.,2018).   

Avvikande status, kroppslig integritet och demokratiskt   

beslutsfattande.     
Artikeln “Anti-vaccination movements and their interpretations” hjälper oss att djupare förstå 

antivaccinationsrörelser. Forskaren Blume (2006) bearbetar två sorters empiriska data som till stor 

del hämtats från Storbritannien och Nederländerna: angående anspråkshandlingar och diskurs från 

antivaccinationsgrupper å ena sidan, och till hur människor (särskilt föräldrar till små barn) tänker 
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på vacciner och vaccination å andra sidan. (Blume, 2006). Forskaren citerar mödrar som intervjuats 

i både Storbritannien och Nederländerna som pratade om sin avvikande status, kroppslig integritet, 

om spridningen av holism, alternativa terapier och hälsovård. Blume (2006) pekar på 1980-talet, 

AIDS-aktivismen och på att kampen mot epidemin måste genomföras på ett sådant sätt att 

individens integritet och rättigheter respekteras. Forskaren beskrev en ideologisk konflikt i hjärtat 

av folkhälsan, där individuella rättigheter å ena sidan, och expertformuleringen av det gemensamma 

bästa å andra sidan, ställs mot varandra. (Blume, 2006). Han påpekar att en sociologisk analys måste 

se båda sidor som ömsesidigt engagerade i en process av bestridande, där den reflexiva analysen av 

(delad) erfarenhet, skillnader i riskbedömning och platsen för expertis i demokratiskt 

beslutsfattande där alla står på spel. Läkemedelsindustrins kommersiella intressen, och statligt stöd 

till industrin, kan skapa ytterligare misstankar om deras reklambudskap. En sociologisk analys enligt 

forskaren bör innebära ett utbyte av åsikter och ömsesidig respekt mellan dessa väldigt olika åsikter. 

(Blume, 2006).   

Svininfluensapandemin och vaccinet Pandemrix – analys av människors 

vaccinbeslut 2009–2010   
En annan artikel syftar också till att förstå hur människor tolkar och bedömer vaccinationer, varför 

de vill eller inte vill vaccinera sig.  Lundgren (2015) utforskar i artikeln “Rhyme or reason?’ Saying 

no to massvaccination: subjective re-interpretation in the context of the A(H1N1) influenza 

pandemic in Sweden 2009–2010” skriftliga svar på ett frågeformulär från ett svenskt folklivsarkiv 

för att analysera människors vaccinbeslut. Enkäten om svininfluensavaccinationen skickades ut till 

123 personer (33 män och 90 kvinnor); 66 av dem (53,6 %) svarade. I svaren flätades olika 

konkurrerande berättelser in i beskrivningarna av hur de kom fram till sitt beslut. Vanliga berättelser 

och berättelser om media eller "big pharma capitalism" var intrasslade med privata minnen, 

tillfälliga sammanträffanden och serendipitala associationer. Forskaren skriver att under 

svininfluensapandemin 2009–2010 rekommenderades alla svenska medborgare att vaccineras med 

influensavaccinet Pandemrix. En mycket allvarlig och oväntad bieffekt uppstod dock under 

sommaren 2010: mer än 200 barn och unga vuxna fick diagnosen narkolepsi efter vaccination, 

skriver Lundgren (2015).  Förutom det tragiska resultatet för dessa barn och deras familjer, tyder 

denna negativa bieffekt på framtida svårigheter att få förtroende för vaccination i fall av 

framväxande pandemier, och därför finns det ett växande behov av att hitta sätt att förstå 

komplexiteten i vaccinationsbeslutsprocesser. (Lundgren, 2015). Svaren i frågeformuläret enligt 

Lundgren (2015) ger oss ett sätt att förstå vad människor är rädda för, hur de upplever att leva i ett 

"normalt" tillstånd av hälsa och sjukdom. I ljuset av sina egna erfarenheter uppfattade de 

massmedia som överdrivna och läkemedelsföretagen som vinstmaximerande.   

Rekommendationerna från myndigheter bedömdes mot vad vänner, släktingar och kollegor sade 

och gjorde, och även vad deras egna sjuksköterskor och allmänläkare uttryckte. (Lundgren, 2015).   

   

Sammanfattning av forskningsfältet    
Jag har analyserat 7 artiklar som hjälpte mig att bättre förstå ämnet i allmänhet samt gav en tydligare 

bild av vad jag ska prata om i intervjuer med ovaccinerade arbetare inom vården. Den sista artikel 

analyserar människors vaccinbeslut vid svininfluensan 2009–2010 samt sociala påverkan eller 

påtryckningar i samband med avsikterna att vaccineras. (Lundgren, 2015). Artikeln om 

svininfluensapandemin tar upp många intressanta problemformuleringar såsom grupptrycket, tillit 
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eller misstro mot myndigheter, förvirring och hysteri i massmedia. Lundgren (2015) rapporterar att 

den vanligaste orsaken till att befolkningen i allmänhet tvekar mot vaccination är 

säkerhetskonsekvenser. Hon resonerar om tveksamhet, som innebär uttryck för oro eller tvivel, 

inte nödvändigtvis innebär ett verkligt beslut att avvisa vaccin.  Onödigt att säga att i det här 

specifika fallet med Pandemrix-vaccinet visade sig att säkerhetsproblemen verkligen vara relevanta 

på grund av biverkningen av narkolepsi, skriver forskaren. (Lundgren, 2015). Läkemedelsföretagen 

uppfattades av människor som svarade på enkäten som "vinnare" både av dem som vaccinerades 

och av dem som inte gjorde det. Detta "konspiratoriska" tänkande är mycket vanligt i 

antivaccinationsdiskursen, men kan det vara mer användbart att gräva vidare för att hitta svar på 

varför dessa farhågor uttrycks i stället för att bara märka dem som "konspiratoriska", skriver 

författaren. (Lundgren, 2015). Två artiklar studerar om stigmatiseringen av vaccinskeptiska samt 

om konsekvenserna på grund av stigma. Till exempel, Link & Phelan (2001) som analyserar stigma 

och utvecklar Gofmans begrepp vidare.  Med hjälp av deras konceptualisering kan jag också 

analysera och tematisera framtida intervjuer. Link & Phelan (2001) ger bland annat översikt över 

andra forskare som studerar stigmatiseringen och sammanfattar att de flesta experter prioriterar 

"sina vetenskapliga teorier och forskningstekniker snarare än ord och uppfattningar hos de 

människor de studerar." Resultatet av detta är ett missförstånd av upplevelsen hos de personer som 

stigmatiseras och ett vidmakthållande av ogrundade antaganden. (Link & Phelan, 2001, s.366). 

Därför är det viktigt för mig att visa respondenters upplevelser och uppfattningar som de är samt 

att bättre försöka förstå på vilket sätt de stigmatiseras eller utesluts från samhället.   

3.TEORETISKT PERSPEKTIV   
Begrepp som kan vara relevanta för att analysera problemet: stigma och stigmatisering samt teori 

om moralpanik.    

Stigma och etikettering   
Stigma är en social konstruktion där människor som kännetecknas av ett "märke" ses som 

avvikande, socialt utestängda och nedvärderade. Termen stigma betecknar en egenskap som är 

djupt misskrediterande, men man måste ha klart för sig att det som verkligen behövs för att 

klarlägga detta är ett språk som inte rör egenskaper utan relationer. (Goffman, 2020, s 27).   

Fenomenet stigma, som Goffman (2020) framställer det, handlar om individers avsaknad av socialt 

erkännande. Att vara stigmatiserad enligt honom innebär att avvika på ett negativt sätt från vad 

som anses vara normalt. (Goffman, 2020, s.8–9). Med ”normal” anses inte ett fast tillstånd utan det 

ska förstås som de människor som för tillfället inte är diskrediterade. (Goffman, 2020, s 15).     

Link & Phelan (2001) skriver också att sedan Goffman har alternativa eller utarbetade definitioner 

varierat avsevärt. (Link & Phelan 2001, s.365). I Link & Phelans (2001) konceptualisering existerar 

stigma när 4 komponenter konvergerar med varandra.   

Komponent nummer 1: Mänskliga skillnader    
I den första komponenten särskiljer och märker människor mänskliga skillnader. Författarna 

betonar att eftersom mänskliga skillnader är socialt utvalda för framträdande, har de valt att 

använda ordet "etikett" snarare än "attribut", "skick" eller "märke "i relationen till stigma. De 

förklarar att en term en etikett är något som är applicerat och termer som "attribut", eller "märke" 
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är beteckningen att den är giltig. Däremot lämnar ordet "etikett" giltigheten av beteckningen en 

öppen fråga - ett alternativ som har stor nytta, till exempel när man vill diskutera det stigma som 

vissa kvinnor upplevt som en konsekvens av att bli stämplade som häxor, resonerar författarna. 

(Link & Phelans, 2001, s.368).   

Komponent nummer 2: att associera människors skillnader med negativa attribut.    
I den andra komponenten kopplar dominerande kulturella övertygelser märkta personer till 

oönskade egenskaper – till negativa stereotyper.   

 Komponent nummer 3: att separera “oss från “dem”    
I den tredje placeras märkta personer i distinkta kategorier för att åstadkomma en viss grad av 

separation mellan "oss" och "dem".    

Komponent nummer 4: statusförlust och diskriminering   
I den fjärde upplever märkta personer statusförlust och diskriminering som leder till ojämlika 

resultat. (Link & Phelans,2021, s.370).   

Slutligen är stigmatisering helt beroende av tillgång till social, ekonomisk och politisk makt som 

möjliggör identifiering av olikheter, konstruktion av stereotyper, uppdelning av märkta personer i 

distinkta kategorier och fullständigt verkställande av ogillande, avvisande, uteslutning och 

diskriminering. På grund av detta använder författarna termen stigma när element av märkning, 

stereotypisering, separation, statusförlust och diskriminering samtidigt förekommer stigma i en 

maktsituation som tillåter stigmatiseringen. (Link & Phelans, 2001, s.368).     

Moralpanik   
Goffmans teori om stigma som vidare utvecklats av Link och Phelan (2001) kopplas bra ihop med 

teorin om moralpaniken eftersom det handlar om samhällets majoritetens reaktion på avvikande 

människor som ofta utses som samhällsfiender.     

Gustafsson & Arnberg (2013) skriver att moralpanik är reaktion på fenomen som uppfattas som 

nya. (Gustafsson &Arnberg. 2013, s. 13). Genom att peka ut det avvikande bekräftas och återskapas 

den samhälleliga normaliteten, påpekar författarna. De skriver att moralpanik är en form av en 

social kontroll samt att reaktionerna på fenomen bedöms av forskare som överdrivna eller 

desproportionella. (Gustafsson &Arnberg. 2013, s. 14, s.16). På andra sidan av majoritetens strävan, 

enligt teoribildningen av moralpaniken finns passande fienden, en aktör som pekas ut som ansvarig 

för att ta stört ordningen och framkallar fara, skriver författarna. Den här fienden kan vara en 

individ, en grupp eller fenomen som kallas folkdjävlar. Folkdjävlar stereotypiseras och utses till 

samhällsfiender. (Gustafsson &Arnberg. 2013, s. 19, s 21).    

Sedan pandemiutbrottet i början av 2020 har rädsla genererats och, tillsammans med rädslan ett 

sökande efter syndabockar, skriver författarna i sin bok “Modern folk devils” som samlar olika 

forskningar om moralpaniken. (Knudsen & Frederiksen, 2020, s.14).   

Moralpaniken är en teori som förklarar varför en viss grupp stigmatiseras och betraktas som ett hot 

mot samhället.  Knudsen & Frederiksen (2021) skriver att det är värt att i detta sammanhang 

analysera ursprunget till ordet panik. De förklarar att ordet kommer från Pan, som “en gud från 

Arcadia”, som enligt Oxford Classical Dictionary kan framkalla panik – skräcken hos en skrämd 
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och stampande flock. De sammanfattar att panik är ett tillstånd som förknippas med alla levande 

varelser och som har en irrationell snarare än en planerad reaktion. "Kollektiv rädsla stimulerar 

flockinstinkten och tenderar att skapa grymhet mot dem som inte betraktas som medlemmar av 

flocken. Hänvisningen till en flock förklarar hur individens skräck sprids genom ekokammaren i 

folkmassan. Liksom de ökända lämlarna som springer över klippkanten, kan moralisk panik få 

massor av människor att agera mot sina egna intressen när deras rädsla skapar dessa folkdjävlar 

(Knudsen & Frederiksen, 2020, s.103–104).   

Men hur kan man veta att det nya fenomenet är moralpanik eller inte? Goode & Ben-Yehuda (1994) 

skriver att måste finnas minst fem kriterier som kännetecknas moralpaniken.    

Oro   
Det första kriteriet är oro över beteendet hos en viss grupp och konsekvenser som det beteendet 

förmodligen orsakar för resten av samhället. Denna oro måste vara manifesterad eller mätbar på 

konkreta sätt, till exempel genom opinionsundersökningar, mediauppmärksamhet, lagförslag, 

aktionsgrupper eller sociala rörelser. (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 156–157).   

Fientlighet   
För det andra, påpekar författarna, måste det finnas en ökad nivå av fientlighet mot den kategori 

människor som anses engagerar sig i det hotfulla beteendet. Medlemmar betecknas kollektivt som 

fienden till det respektabla, laglydiga samhället; deras beteende ses som skadligt eller hotande mot 

värderingar, intressen, levnadssätt, möjligen själva existensen av samhället eller en betydande del av 

det samhället. Dessa avvikare ses som ansvariga för hotet.  (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 157).   

Konsensus   
För det tredje måste det finnas ett visst minimalt mått av enighet i samhället som helhet eller i 

utvalda delar av samhället om att hotet är verkligt, allvarligt och orsakat av gruppmedlemmarnas 

felaktigheter och deras beteende. (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 157).   

Disproportionalitet   
Det fjärde är disproportionalitet. I moralisk panik, betonar författarna är det viktigt att generera 

och sprida siffror. Siffror, till exempel, om dödsfall, offer, skador, sjukdomar, totala kostnader – 

och de flesta av de siffror som nämns av påståenden om moralpanik är vilda eller överdrivna.   

(Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 158).   

Flyktighet eller volatilitet   
Och det sista femte kriteriet är flyktighet. Författarna förklarar att moralpanik är flyktig: de bryter 

ut ganska plötsligt (även om de kan ligga latent under långa perioder och kan dyka upp igen då och 

då), och nästan lika plötsligt avtar de. (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 158).   

Goode & Ben-Yehuda (1994) skriver att i en moralpanik står reaktionerna från media, politiker, 

och från andra aktionsgrupper inte i proportion till den verkliga och nuvarande faran ett givet hot 

utgör för samhället. Som svar på denna överdrivna oro skapas "folkdjävlar", avvikande stereotyper 

som identifierar fienden, källan till hotet, som är ansvariga för besväret. Enligt forskarna är rädslan 

och den ökade oron är överdriven, det vill säga den är över och bortom vad en nykter empirisk 

bedömning av dess konkreta fara skulle upprätthålla. De är alltså problematiska, ett fenomen som 
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behöver en förklaring; de orsakas av vissa sociala och politiska förhållanden som måste identifieras, 

förstås och förklaras. (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 156).   

Teorireflektion    
Samhällsteorin präglar vår förståelse av olika frågor, och denna förståelse hjälper oss i sin tur att 

fatta forskningsbeslut och göra världen omkring oss begriplig (May, 2013, s. 40). May (2013) skriver 

att samhällsteori, tillsammans med samhällsforskning, är av central betydelse inom 

samhällsvetenskaperna och att man behöver dem för att tolka empiriska data. Samhällsteori hjälper 

forskare att orientera sig i förhållande till politiska, historiska, ekonomiska och sociala frågor, och 

utgör även basen för kritisk reflektion över själva forskningsprocessen, det sociala livet och sociala 

system i allmänhet. (May, 2013, s. 39). I detta sammanhang är det stigmateori samt teorin om 

moralpaniken som ska användas i analysen av empiriska data för att förklara hur avvikande 

människor och avvikande beteenden konstrueras som en hot mot majoritetssamhällets strävan. De 

två teorierna kompletterar varandra och ska bidra till djupare förståelse av avvikande människor 

och deras upplevelser.   

4. FORSKNINGSMETOD OCH MATERIAL   

Introduktion till metod   
I den här fjärde delen av uppsatsen ska jag först argumentera för varför jag valde den kvalitativa 

vetenskapliga ansatsen - den hermeneutiska ansatsen. Sedan ska jag berätta om det datamaterial 

som ska tillämpas i min studie samt beskriva urvalet och hur datamaterialet ska analyseras.  Efter 

det kommer jag förklara reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i relation till min studie samt de 

etiska aspekter som skulle vara lämpliga för forskning. Slutligen ska jag i metoddiskussionsdelen 

diskutera fördelar och begränsningar som kan vara relevanta för forskningsmetoden.     

Hermeneutik   

Varför hermeneutik?   
För att förstå olika argument och åsikter av de professionella ovaccinerade samt deras upplevelser 

av att vara avvikande har jag valt att genomföra en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats. Ordet 

hermeneutik kommer från grekiskan och betyder "tolka” (Sohlberg, 2019, s. 309). Verbet tolka har 

tidigare betytt tidigare att "översätta”, förklarar Ödman (2007).  Han resonerar vidare att en vanlig 

tolk, som en person som översätter mellan parter som talar två eller flera språk, har till uppgift att 

förmedla kommunikation, att underlätta dialog. På detta sätt förmedlar tolken mellan olika språkliga 

förståelsehorisonter, med uppgift att få dessa att förenas i en gemensam förståelse. (Ödman, 2007, 

s. 23).    

Ödman (2007) skrev att humanvetenskaperna måste formulera en förståelsens metodologi. Denna 

metodologi borde överskrida vetenskapernas reduktionism och ta tillbaka livets och den mänskliga 

erfarenhetens rikedom. Detta kunde uppnås genom en vetenskaplig procedur grundad på ett 

systematiskt förhållande mellan “upplevelse, uttryck och förståelse”. Ödman (2007) skriver att 

“förståelsen som en psykisk process öppnar levande mänskliga erfarenheter och andras världar för 

oss. (Ödman, 2007, s. 40, s.41). Författaren beskriver att vetenskapen grovt har delats in i tre 

huvuddiscipliner. De är en naturvetenskaplig disciplin, en hermeneutisk och en kritisk. Bland dem 

bygger den hermeneutiska disciplinen på ett intresse i att öka förståelsen mellan människor och 
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tillämpar i första hand tolkning. De hermeneutiska vetenskapernas undersökningsobjekt utgörs av 

de olika spår som traditionsförmedlingen ger upphov till, till exempel ett samtal eller en text. 

(Ödman, 2007, s. 55).    

Datainsamlingsmetod   

Semistrukturerade intervjuer   
För att förstå upplevelser, olika argument och åsikter av ämnet och besvara mina två föreställningar 

skulle det passa med semistrukturerade intervjuer av ovaccinerade som representerar olika 

yrkesgrupper i samhället.  Bryman (2018) berättar att den semistrukturerade intervjun i regel handlar 

om att forskaren är mer flexibel och i stället har bestämda frågor - ett frågeschema där frågornas 

ordningsföljd varieras. (Bryman, 2018, s. 260). Semistrukturerade intervjuer har möjlighet att få 

fram insikter om hur undersökningsdeltagare uppfattar världen, skriver författaren. Frågor som 

inte ingår i studieguide kan också ställas, om forskaren anknyter till något som intervjupersonen 

har sagt. (Bryman, 2018 s. 562, s. 563). I semistrukturerad intervju brukar frågorna vara 

specificerade men intervjuaren har större frihet, skriver May (2011). May förklarar att när 

intervjuaren söker klargörande eller fördjupning av de givna svaren, kan han registrera kvalitativ 

information om ämnet och gå in i en intimare dialog med intervjupersonen. (May, 2011, s. 162). 

Om en undersökning innehåller flera fall, kommer man sannolikt att upptäcka att det krävs ett visst 

mått av struktur för att kunna jämföra de olika fallen med varandra, skriver Bryman (2018) om 

semistrukturerade intervjuer. (Bryman, 2018, s. 564, s 565).    

Mina semistrukturerade intervjuer innehåller några specifika teman som: 1) Frågor med allmän 

karaktär som ålder, yrke, utbildning, etc. 2) Associativa frågor, till exempel med vad de associerar 

“Covid-19” och “Vaccin mot Covid-19, vad är det första de tänker på, vilka spontana tankar 

kommer och vad associerar dem med denna ord. 3) Inställningen till vaccin mot Covid-19. 4) 

Föreställningar om hur åsikter skapas i samhället kring vaccination mot Covid-19. 5) Upplevelser 

att vara avvikande på arbetsplatsen. 6) Hur har detta påverkat deras privata liv. 7) Åsikter samt 

upplevelser under svininfluensapandemin 2009–2010. 8) Konsekvenser av att vara avvikande samt 

vilket socialt stöd de möjligen kan behöva (se bilaga 2). Intervjuerna var mellan 43 minuter och 80 

minuter långa.   

Urval   
Urvalet för mitt studie är ovaccinerade individer som representerar olika yrkesgrupper i Uppsala 

kommun. Jag använde ett snöbollsurval. Bryman (2018) skriver att vid denna typ av urvalsprocess 

ser forskaren till att initialt få kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för 

undersökningens tema och använder dessa människor för att få kontakt med ytterligare 

respondenter. (Bryman, 2018, s. 245). Precis som författaren beskriver i exemplet av ett 

snöbollsurval, rekommenderade mina första deltagare mig att kontakta andra personer som jag 

skulle kunna prata med. (Bryman, 2018, s. 505).  Jag har valt ett snöbollsurval eftersom ämnet i mitt 

fall är ganska känsligt. Det gäller ovaccinerade representanter av olika yrkesgrupper som kanske 

inte skulle våga öppna sig om sina verkliga tankar och åsikter, om jag till exempel skulle lämna ett 

officiellt informationsbrev på olika arbetsplatser.  På grund av synen på dem kan ses som avvikande 

på arbetsplatser väljer de ofta gömma sin vaccinstatus inför andra. Ett snöbollsurval är en mjukare 

metod för att kontakta respondenter och det var lättare att hitta lämpliga respondenter för min 

uppsats på detta sätt. Samtidigt försökte jag att skapa så stor variation mellan de professionella som 

möjligt vad gäller yrke och arbetsplats för att uppsatsen ska bli så rik som möjligt. En av de 

vanligaste formerna av målstyrda urval är urval med så stor variation som möjligt. (Bryman, 2018, 
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s. 497). Jag har intervjuat 5 helt ovaccinerade människor mot c-19 och 1 som är vaccinerad med 

två doser, men inte vill ta tredje vaccindos. Alla respondenter arbetar med människor, inom 

människobehandlade yrken. Respondenterna har jag tagit kontakt med på olika sätt. Det var via 

telefon, Messenger, Skype och ett möte. När alla sex tackat ja skickade jag ut ett informationsbrev 

till dem (se bilaga 1) genom mail eller Messenger. Den femte respondenten fick informationsbrevet 

personligen.   

Analysmetod    

Mellan del och helhet   
Att analysera utifrån hermeneutik betyder att det är som att lägga pussel, skriver Ödman (2007). 

Från början är det mycket svårt och forskaren kan känna sig som handlingsförlamad. Men när man 

börjar plocka bland bitarna, kommer det så småningom visa sig att ett rätt stort antal bitar har 

ungefär samma färg, sen hittar man flera bitar som stämmer med varandra, osv. Blir helheten mer 

begriplig genom att pusselbiten fogas in, frågar författaren och tillägger att man hela tiden måste 

göra tankerörelser mellan del och helhet, annars kommer pusslet aldrig att bli färdig. (Ödman, 2007, 

s. 97, s. 98). På detta sätt har jag analyserat transkriberad text av mina intervjuer, har hittat bitarna 

som skulle passa till någon helhet som speglar ett relevant tema för studien. I den hermeneutiska 

traditionen ses denna cirkularitet som en cirkel eller spiral, som pekar på möjligheten till en allt 

djupare förståelse av meningen. (Kvale, 2014, s.252).   

Tematisk analys   
För att förstå den djupare meningen av mina intervjuer behöver innehållet analyseras djupare. 

Innehållsanalys av intervjuer betyder att analysera text där man kategoriserar delar av textinnehållet 

för att besvara bestämda forskningsfrågor, skriver Boreus. (Boreus, 2018, s. 50). En form av 

kvalitativ innehållsanalys är tematisk analys. David & Sutton (2016) skriver att tematisk analys 

kräver att man lägger mycket tid på data och att låta teman framgå ur data snarare än tvinga på 

datateman som härstammar från forskarens egna föreställningar. Så tematisk analys är den 

diskursanalytiska teknik som är mest lik kvalitativ innehållsanalys. (David & Sutton, 2016, s. 292).     

Braun & Clarke (2006) skriver att tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och 

rapportera mönster och teman inom data. Enligt forskarna skiljer sig tematisk analys från andra 

analytiska metoder som försöker beskriva mönster över kvalitativa data. (Braun & Clarke, 2006, s. 

79–80).  Till exempel, skriver forskarna att metoden är en mer tillgänglig form av analys än 

grounded theory eller diskursanalys och passar för dem som är tidigt i en kvalitativ forskarkarriär. 

Dessutom är metodanalysen inte kopplad till någon redan existerande teoretisk ram, och därför 

kan den användas inom många olika teoretiska ramar.  Den tematiska analysen passar för att 

undersöka deltagarnas händelser samt upplevelser och kan vara essentialistisk, realistisk 

konstruktionistisk eller ”kontextualistisk” som sitter mellan de två polerna essentialism och 

konstruktionism och kännetecknas av teorier, såsom kritisk realism. Forskarna skriver att temat kan 

vara det som fångar något viktigt i förhållande till den övergripande forskningsfrågan. (Braun & 

Clarke, 2006, s. 81–82) Sammanfattningsvis innebär tematisk analys att man söker igenom en 

datamängd för att hitta upprepade meningsmönster. (Braun & Clarke, 2006, s. 86).    

På detta sätt har jag enligt forskarnas instruktioner genomgått 6 faserna av den tematiska analysen. 

Den första fasen är att transkribera intervjuer till en skriftlig form. Efter insamling av 

intervjumaterialet intervjuer noggrann transkriberades till 46 sidor skriven text.  Den andra fasen 

är att hitta initiala koder, samla koder till potentiella teman, samla in all data som är relevant för 
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varje potentiellt tema. Den tredje fasen är söka efter teman. Den fjärde är att granska teman. Den 

femte är att definiera och namnge teman. Den sjätte är att producera rapporten och att beskriva 

processen. (Braun & Clarke, 2006, s. 87).   

Vid analys av intervjuerna kunde jag identifiera 4 teman och 8 underteman enligt följande:  Tabell 

1, Teman och underteman   

Teman   Underteman   

Det fria valet    Hur respondenternas bakgrund och personlig 

erfarenhet påverkat till beslut att neka vaccin   

Arbetslivets dilemma   

   

Strategier att hantera sitt avvikande status   

Att bli utpekade   

   

Media   

Uppfattningar om vaccin och 

vaccinationskampanj  

Läkemedelsindustrin   

Foliehatt eller självständig individ   

   

Uppfattningar om ovaccinerade     

Polarisering och fientlighet   

   

Bryman (2018) skrivet att för att söka efter teman behöver man ha ögonen öppna för repetitioner 

(teman som återkommer gång på gång), metaforer och analogier, likheter och skillnader (hur 

intervjupersonerna diskuterar ett tema på olika sätt och skiljer sig från varandra), språkliga 

kopplingar (genomgång av användningen av ord som "på grund av" och "därför att", sådana ord 

lyfter fram kausala kopplingar), saknade data (reflektion över vad som inte finns med i 

datamängden), teorirelaterat material som till exempel, användning av samhällsvetenskapliga 

begrepp. (Bryman, 2018, s. 705). Men betonar forskaren att enbart presentera teman tillsammans 

med några citat räcker inte, utan forskaren behöver visa på vilket sätt dessa teman har betydelse 

och presentera hur den processen identifieras. (Bryman, 2018, s. 706).   

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet    
Enligt Bryman (2018) blir reliabilitet oftast aktuellt när man gör en kvantitativ forskning där 

någonting behövs mätas, därför att i den kvalitativa forskningen används begreppet tillförlitlighet 

för att bedöma kvaliteten av undersökningen. (Bryman, 2018, s. 467). Författaren förklarar att 

tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet som motsvarar till intern validitet, 

överförbarhet som svarar mot extern validitet, pålitlighet -att man kan jämföra med reliabilitet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera som motsvarar objektivitet. Trovärdighet betyder att 

forskaren genomför studien på ett korrekt sätt och följer de riktlinjer för att den sociala verkligheten 
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återspeglas på ett korrekt sätt. (Bryman, 2018, s. 467). Uppfattningar av den sociala verkligheten 

varierar hos olika människor och dessa uppfattningar är subjektiva enligt Bryman (2018).  Därför 

försökte jag hålla en neutral position och beskriva människors åsikter som de är utan att ladda 

beskrivningen med min egen värdering. (Bryman, 2018, s. 467).  Enlig Kvale (2014) om 

samhällsvetare vill vara objektiv bör han söka situationer där deras studieobjekt har maximala 

möjligheter att protestera mot vad forskarna säger om dem och där objekten tillåts väcka frågor på 

sina egna och inte forskarens villkor, en forskare vars intressen de inte delar. (Kvale, 2014, s.294).  

Det andra kriteriet enligt Bryman (2018) är överförbarhet. Detta betyder att jag som forskare 

behöver ha täta beskrivningar av de detaljer som jag ska samla och dessa beskrivningar måste vara 

djupa men inte så breda.  Det tredje delkriteriet är pålitlighet som skapar en fullständig redogörelse 

för alla faser i studien: val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut 

etcetera, skriver Bryman (2018).  Det fjärde delkriteriet är en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Detta innebär att jag som forskare ska försöka att agera i god tro, inte låta slutsatser påverka i 

förväg, till exempel, med hjälp av personliga värderingar eller med teoretisk inriktning.  (Bryman, 

2018, s. 467–470).   

Etiskt förhållningssätt   
Kvale (2014) skriver att kvalitativ forskning idealiskt bör producera både vetenskaplig kunskap samt 

hjälpa till med att förbättra människors villkor.  Det betyder, enligt författaren, att resultaten måste 

förmedlas i en form som är både vetenskapligt och etiskt hållbar. (Kvale, 2014, s.324).    

Det finns fyra krav inom forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt den första principen: informationskravet, 

behöver man informera studiedeltagarna om syftet med uppsatsen. Den andra principen, 

samtyckeskravet, handlar om att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och att de måste få information om att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande. Forskaren bör inhämta samtycke hos deltagare i studien. 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informerat samtycke, skriver Kvale (2014) respekterar människors 

förmåga att fatta beslut och ska se till att deltagarna inte skadas. (Kvale, 2014, s.107). Den tredje 

principen konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Några av deltagarna var ganska öppna, nämnde sina namn och efternamn samt berättade 

detaljer om sina liv. De betonade att de står för allt som de säger och att de inte är rädda att säga 

vad de tycker. Men jag förstår att deras situation på arbetsplatsen kan vara ganska känslig, och att 

de kanske riskerar förlora sitt arbete eller bli utsatta för stigmatisering. Därför valde jag att dölja 

inte bara deras namn, utan även andra detaljer som till exempel ålder. Respondenternas anonymitet 

bör garanteras. (Vetenskapsrådet, 2002). Detta betyder att jag inte ska använda riktiga namn av 

intervjupersoner och ska omkoda namn, till R1, R2, etcetera. May (2005) citerar i detta sammanhang 

det brittiska sociologförbundets etiska regler där det formuleras att “de som deltar i undersökningen 

måste garanteras konfidentialitet och anonymitet”. (May, 2011, s.82). Den fjärde principen handlar 

om att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 2002). I 

informationsbrevet har jag informerat deltagarna om de etiska aspekter som finns gällande 

forskningsarbete. Jag har även informerat dem om vad uppsatsen ska handla om samt om mitt 

syfte med uppsatsen.   
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Metoddiskussion   
Jag har valt en kvalitativ forskningsansats på grund av att jag undersöker mänskors upplevelser och 

åsikter och dessa upplevelser och tankar är omöjliga att undersöka i kvantitativ forskningsansats i 

samma uträckning som med kvalitativa metoder. Bryman (2018) skriver att en kvalitativ 

forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk och blivit ett alltmer populärt sätt 

när det gäller samhällsvetenskapliga studier. (Bryman, 2018, s.454).   

 Samtidigt är det svårt att generalisera resultat med kvalitativa metoder i jämförelse med kvantitativa. 

Till exempel, Kvale (2014) skriver att samhällsvetenskapen i sina metodologiska positivistiska 

versioner har som mål att skapa lagar för det mänskliga beteendet som kunde generaliseras 

universellt. Men enligt en kontrasterande humanistisk uppfattning varje situation är unik och varje 

fenomen har sin egen inre struktur och logik, resonerar författaren. (Kvale, 2014, s. 310).   

Men, skriver Kvale (2014) det krävs inte alltid ett stort antal fall för att kunna generalisera. Han ger 

exempel från naturvetenskaperna där upptäckten att hjärtat är en pump i princip kunde göras efter 

noggrann analys av ett enda hjärta. På så sätt kan också enskilda fallstudier baserade på intervjuer 

vara värdefulla om de har utförts väl. (Kvale, 2014, s.314). Författaren skriver att vad gäller 

generalisering ska vi kanske inte ställa oss frågan om intervjuresultatet kan generaliseras i största 

allmänhet, utan om den kunskap som producerats i en specifik intervju kan överföras till andra 

relevanta situationer. (Kvale, 2014, s. 311). Dock, enligt Bryman (2018), är kvalitativ forskning 

alldeles subjektiv. Han menar att kvalitativa resultat i stor utsträckning bygger på forskarnas ofta 

osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och även på det nära och 

personliga förhållande som de etablerar med undersökningspersonerna. (Bryman, 2018, s. 484). För 

att undvika sådana osystematiska uppfattningar har jag väldigt noggrann transkriberat intervjuer 

och har analyserat texter på ett systematiskt sätt genom en tematisk analys samt med hjälp av 

hermeneutisk tolkning genom att växla del och helhet. Sjöberg & Wästerfors (2008) förklarar att 

forskaren börjar i någon del och försöker sätta den i relation till helheten som därmed får ny 

belysning. På så sätt skriver Sjöberg & Westerfors (2008) får forskaren allt djupare förståelse av 

ämnet. (Sjöberg & Westerfors, 2008, s. 103).   

 I detta sammanhang är det viktigt enligt Kvale (2014) att förstå skrivprocessen som är en aspekt 

av den sociala konstruktionen som ger kunskap genom intervjuerna, och kvaliteten på en 

intervjurapport får en viktig roll när valideringen och generaliseringen av intervjuresultaten 

inkluderar kommunikation med läsarna. (Kvale, 2014, s. 317). Författaren menar att en 

intervjurapport behöver känna till det metodiska sättet för att kunna bedöma resultatens 

tillförlitlighet. Det krävs, resonerar Kvale (2014) också kunskap om specifika metodiska detaljer för 

en omtolkning eller för en tillämpning av undersökningens resultat. (Kvale, 2014, s. 328, s 329).     

5. RESULTAT OCH ANALYS   

Introduktion   
I detta avsnitt analyseras det framkomna resultatet. Först vill jag kort presentera respondenterna 

och deras bakgrund till att neka vaccinen mot C-19 i temat “Det fria valet”. Efter kommer resultat 

under temat ”Arbetslivet dilemma” som analyseras utifrån teori om stigma och dess 4 komponenter 

som är mänskliga skillnader, stereotypisering, separation, statusförlust och diskriminering. Därefter 

kommer även resultat under temat ”Att bli utpekade” och “Foliehatt eller självständig individ” att 
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analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna om moralpaniken. Utifrån de två nämnda 

teoretiska utgångspunkterna kommer sedan en koppling mellan alla teman att göras. 

Respondenterna benämns från R1-R6.    

Det fria valet   
Alla respondenter arbetar med människor, fast inom olika verksamheter.    

Respondent nummer 1 är undersköterska. Hon sade upp sin anställning 2020 eftersom “vården är 

inte den längre som jag vill ge till patienter” och att “vården har blivit sämre på allting som händer 

runt Covid” som att “man vågar inte vara inne så mycket med patienter som det behövs". Men hon 

fortsätter att arbeta som vikarie oavsett att hon är ovaccinerad eftersom “de behöver hennes 

kompetens”. R 1 säger att hon ifrågasätter vaccin mot C-19 på grund av sina tidigare erfarenheter. 

För ett antal år sedan blev hon tvingad att ta influensavaccinet och blev då sjuk i tre dagar. Hon 

lovade sig själv att aldrig mer “ta beprövad vaccin”.      

När Covid vaccinet kom så kände jag spontant att den tar jag inte. Jag började forska innehållet, 
biverkningar och hela den baletten. R 1    

Respondent nummer 2 är idag healer efter att tidigare jobbat som sjuksköterska. Hon arbetar 

hemma och är sin egen “chef” där “ingen kräver någonting av henne”. Tidigare “stod hon på en 

massa mediciner” vilket försämrade hennes hälsa. Nu är hon frisk och “vill nå ut till andra” om 

medicinernas skadliga verkan på organismer:    

Det var min egen sjukhistoria och mitt läkande som fick mig att vakna och börja tänka 
annorlunda. Så innan pandemin kom så hade jag redan börjat tänka annorlunda.  R 2   

Respondent nummer 3 arbetar idag som terapeut inom friskvård. Hon arbetade tidigare som 

biomedicinsk analytiker. Hon jobbar på en privat mottagning där hon och hennes man driver 

företaget själva. Vissa klienter har enligt R3 valt att inte komma på behandling till henne eftersom 

hon inte var vaccinerad. Men andra valde att komma just därför att hon var ovaccinerad:    

Eftersom jag jobbar inom friskvård, jag har allmänt intresse för hälsa, jag läser väldigt mycket, 
många år har jag följt artiklar om vacciner, föreläsningar... Jag känner också folk som har skador 
från vaccin. Så min ståndpunkt om vaccin började inte under 2020 eller 2021 utan långt tidigare.  
R 3   

Respondent nummer 4 är anställd undersköterska på äldrevården. Hon har jobbat nära 20 år på 

samma ställe på äldreboende. Som ovaccinerad omplacerades hon i december 2021. Den nya 

arbetsplatsen var i källaren. Hon får inte komma upp till avdelningarna som undersköterska. Men 

hon får gå upp till avdelningar som “städerska” och ibland städar hon äldres rum:     

Jag är speciellt står emot detta vaccin för att jag har läst statistiken. Jag förstår inte vad varför 
behöver man. R 4    

Respondent nummer 5 är socialsekreterare. Hon har beteendevetenskaplig kandidatexamen i 

psykologi. Enligt henne, hon “har tur” eftersom hon har undvikit krav att vaccinera sig:    

Det är research, efterforskningar som jag har gjort från början innan de ens började prata om vaccin 
nästan. Efterforskningar både på internet, läkare, forskare och dokument, många olika dokument 
och massa fakta som man hittar ute.  R 5    

Respondent nummer 6 var tidigare är sjukgymnast och folkhälsovetare. Han arbetade som 

sjukgymnast inom äldrevården fram till februari 2020. Enligt respondenten bestämde han sig för 

att inte fortsätta att arbeta “för att inte riskera att smitta andra människor”.  Trots sin oro och rädsla 
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för biverkningar för vaccinet tog han de två första doserna men ska inte ta det tredje förrän 

“övertygande forskning kommit fram”:    

...så påverkas jag på nåt sätt av mina vänner och jag ville resa utomlands precis med 
pandemiutbrott. Jag visste då att ovaccinerade ska inte kunna resa till vissa länder. Så är de två 
faktorerna påverkade mig: mina vänner som jag har förtroende för och möjlighet att röra sig. 
R 6   

  Alla respondenter utom socialsekreterare som är beteendevetare och psykolog har samtliga 

utbildningar inom medicin. En del av dem ovaccinerade upplevde litet eller inget tryck på grund av 

sin vaccinstatus på arbetsplatser. (R2, R3). Andra delen fick större tryck eller begränsningar. Enligt 

intervjuer med respondenterna har en person (R1) sagt upp sin anställning själv, men fortsätter att 

arbeta som vikarie ibland, en person (R4) blev omplacerad till källaren. Sammanfattningsvis har det 

liten eller ingen tillit till medicin och ifrågasätter vaccin mot -19. Respondenter 1 och 2 vill inte 

vaccinera sig på grund av sina personliga negativa erfarenheter. R1 var väldigt sjuk efter 

svininfluensavaccin. R2 har negativ erfarenhet av medicinsk behandling och tror inte längre på allt 

som traditionell medicin förespråkar. R3 har ett stort intresse för hälsa och är väl påläst vad gäller 

vetenskapliga artiklar om medicin. R 4 undrar uppriktigt varför ett vaccin behövs och enligt henne 

är vaccin är inte nödvändig. R 5 säger också att hon läser forskning om vacciner och biverkningar. 

R6 väntar på övertygande forskning på vacciner mot C-19 för att besluta om vaccinenering med 

dos 3. Tre av sex intervjuade respondenter ifrågasatt vacciner före utbrottet 2020. Andra halva av 

respondenterna blev mer vaccinskeptiska efter att vaccinationskampanj mot Covid-19 påbörjades.    

Wiley et al. (2021) som undersökte vaccintveksamma föräldrar i Australien skriver att föräldrarnas 

motiv för att vägra vaccination avslöjar en stor variation i hur och varför de kom till sin nuvarande 

position. Forskarna betonar att deras beslut baseras på en hög grad av ansvarstagande, vilket 

framgår av föräldrar som noggrant undersöker och navigerar risker. (Wiley et al., 2021). 

Informanterna i denna studie berättar att de självständig söker vetenskaplig information om hälsa, 

vacciner och olika metoder att hålla sig friska. De kan alltså, i likhet med studien av Wiley et al. 

(2021), anses som ansvarstagande i så måtto att de självständigt försöker söka ytterligare 

information om en komplex företeelse.   

Wiley et al. (2021) skriver att de flesta föräldrar kände att de inte accepterades som en del av det 

vanliga samhället på grund av sina val. “Om de två sidorna är provaxx (vaccinpositiva) och antivaxx 

(vaccintveksamma), sitter jag nog lite mer på antivaxx-sidan, om du vill. Men jag är inte emot det, 

det är bara mer, jag vill kunna välja vad och när.”- säger en av deltagarna i studien. På så sätt 

accepterade föräldrarna vissa aspekter av den stereotypa etiketten. I enlighet med etikettering 

beskrev föräldrar att de förutspådde hur de skulle märkas och behandlas av den vaccinerande 

majoriteten, särskilt i en vårdmiljö, när de var rädda besöka barnläkare eller barnsjuksköterska på 

sjukhuset, till exempel, för att inte bli avslöjade av de som vaccintveksamma föräldrar. (Wiley et al., 

2021). De vaccintveksamma deltagarna i denna studie är också medvetna om sin avvikande åsikt 

gällande vaccin. När R 4 hade bestämt sig att inte vaccinera sig var hon beredd på att det kunde bli 

jobbigt och att hon kanske skulle förlora sitt jobb. R 3 berättar att vissa människor tycker att hon 

bara är antivaxxer och tror inte på vetenskapen. R 5 undviker att prata om vacciner med sina 

kollegor. R1 undviker också att ge sig in i diskussioner om vaccin därför att hon ”hela tiden förlorar 

mark”. Om hennes kollegor inte frågar henne om vaccinstatus då säger hon ingenting.    
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Arbetslivets dilemma    
Tidigare forskning av Wiley et al. (2021) om vaccintveksamma visar hur etikett - “föräldrar som 

inte vaccinerar sina barn” kopplas till negativ beteende och blir grunden för stigmatisering.  I 

forskningen beskrev föräldrar separation från majoritetssträvan med ord som "utesluten", 

"alienation", "utstött" och "utfryst". I överensstämmelse med Link och Phelans (2001) 

teoretisering, beskrev föräldrar att de kände att de blivit “märkta” och satt man såg på de på ett 

stereotypt sätt, vilket underlättade deras separation från "mainstream" och ledde till förlust av status 

och diskriminering. (Wiley et al., 2021).   

Respondenterna i denna studie beskriver liknande känslor. Respondent 4 som är undersköterska 

inom äldrevården upplevde en omplacering på grund av sin vaccinstatus. Hennes arbetsplats har 

begränsats till källaren där hon tvättar, kastar sopor och städar, men mest sitter:    

Folk längtade efter den här sprutan, jag var helt annat...Första veckan jag har bara grät. En 
vecka bara grät …för att (röst förändras) du vet alla bidrar med källaren. Alla ser mig, alla, när 
de kommer, alla ser mig medan de går. Och då blir det väldigt polariserande. De jobbar 
jättehårt, de kommer jättetrötta. Vad gör vi som omplacerades till källa? Ingenting. Förstår du? 
Det är gjort för att skapa motsättningar. Status är ganska uppenbart.    

R 4 känner sig annorlunda i jämförelse med andra på jobbet. Hon påpekar att alla ser på henne när 

de kommer till arbetsplats och när de går hem. Källaren i detta fall är inte bara hennes arbetsplats 

men liknar också ett slags skampåle. Informanten gick från att “bara” illa sedd till att fysiskt 

förflyttas. Hon beskriver hennes situation som konsekvensen av “polariserande motsättningar”. 

Enligt riktlinjerna på äldreboendet får hon inte gå upp från källaren i rollen som undersköterska 

men samtidigt kan hon få gå upp ur källaren för att städa. Respondent 4 berättar att hennes kollegor 

som arbetade som vikarier på äldreboendet och som inte ville vaccinera sig tvingades söka efter ett 

annat arbete i en annan kommun, där vaccinkraven var avsevärd lägre. Informant 4 berättar också 

om en annan kollega till som tvingats att vaccinera sig för att kunna jobba:    

Min kollega har varit på intervjuer. Och de sa nej till honom. De frågar ju om vaccin. Men han 
har fått jobb nu i annan kommun. Så han tvingas pendla. ...Jag har träffat en kille, han var i 
källaren i början och sen träffade jag honom nu och jag sa: “Oj”. För att jag trodde att han 
hade valt inte ta vaccin eftersom han försvann, han var vikarie. Han förklarade att han inte ville 
men han behövde pengar och jobba. R 4   

Respondent 4 som omplacerades till källaren på äldreboendet kände sig socialt isolerad och 

exkluderad på sin arbetsplats.  Hon arbetar i källaren redan 4 månader.  När vi träffades med R4 

på caféet och hon började berätta om hennes situation då blev hennes röst betydligt tystare i 

jämförelse med när vi pratade om neutrala ämnen.  Hon säger att inte alla visste att hon inte hade 

gjort vaccin förrän hon kom till källaren. Enligt R4´ s observationer på arbetsplatsen kunde de som 

var vaccintveksamma inte öppet diskutera sin position angående vaccin inför sina kollegor:    

De som var tveksamma pratade inte med varandra. De som ville ville ville pratade mycket och 
högt om detta. R 4   

Respondent 1 är en annan undersköterska som arbetar på förlossningsavdelningen. Hon sade upp 

sin anställning 2020 på grund av att hon inte ville acceptera nya regler i vården men hon försätter 

att arbeta som vikarie.  R 4 berättar att de flesta av hennes arbetskollegor har tagit vaccin och tycker 

att hon är konstig eftersom hon inte håller med dem.  Hennes arbetskamrater kallar henne för 

konspirationsteoretiker och foliehatt och för dem är svårt att acceptera att hon inte vill ta spruta. 

Hon berättar att det finns enstaka kollegor som håller med henne och förstår henne men de var 

tvingade ta spruta som alla andra därför att de inte vill vara utanför och vill inte bli mobbade.  Enligt 
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R1 till skillnad från dem befinner hon sig i oberoende position på grund av att hon sagt upp sitt 

arbete och gick i pension. Därför att enligt henne kunde hon stå emot kravet att vaccinera sig och 

får jobba oavsett hennes vaccinstatus. Men respondent 1 tvingas isolera sig själv från familj där alla 

är vaccinerade för att bevara bra relationer med dem. Hon flyttade ifrån och bor i ett annat boende.     

Jag känner mig väldigt ensam i min familj.  Jag kan inte prata med dem om vaccinerna...Det 
blev ju begränsande. Jag flyttade från ett boende där jag hade äldre människor runt kring mig. 
Och nu bor jag ensam i en liten lägenhet. Jag ville inte ha fullt vaccinerade människor runt 
omkring mig. Jag har tagit avstånd från vaccinerade människor på ett snällt sätt, inte avvisande 
utan bara begränsat mina kontakter. Det var svårt moraliskt. Jag orkar inte hela tiden försvara 
min åsikt. R 1   

Vad gäller arbetsplatsen försöker respondent 1 att inte delta i diskussioner där:    

Men alla vet inte heller att jag inte är vaccinerad. När de pratar om vaccin då säger jag ingenting. 
De får de diskutera själva. Det känns om man skulle säga någonting så blir man ju ifrågasatt 
absolut. R 1   

Två andra respondenter, R2 och R3, upplevde inget vaccinkrav. R2 till exempel, arbetar hemma: 

“Jag är ju min egen chef”, säger hon och på grund av detta ingen kräver någonting av henne. Men 

enligt R2 upplevde hon begränsningar på grund av sin vaccinstatus i sitt privata liv i stället. När 

hon bjöd hem sina vänner i ett sammanhang så tackade de nej eftersom de visste att hon var 

ovaccinerad. De ville vänta tills det har lugnat ner sig med pandemin. Det gjorde henne jätteledsen.  

Hon upplevde sig utsatt för diskriminering på grund av att hon valt att inte vaccinera sig även i 

andra sammanhang: på kurs, och i samhället när man inte har fått tillträde till vissa ställen, som till 

exempel, att inte få gå på teater där hon inte blev insläppt utan Covidpass och inte ens fått tillbaka 

pengarna för biljetten. R3 arbetar i sitt eget företag som terapeut. Samtidigt jobbar hon på gym 

ibland och är anställd också där. Enligt henne har ingen frågat eller sagt någonting om vaccin alls.  

Samtidig känner hon ett tryck i samhället mot vaccintveksamma. Hon tycker att den här 

stigmatiseringen har funnits länge och etiketten “ovaccinerad” har delat samhället. Att gå på bio, 

teater eller restaurang där krävdes vaccinpass blev omöjligt för henne. Hon valde aktivt bort sådana 

ställen därför att hon tyckte det var nedsättande mot henne som individ. Respondent 3 som är 

terapeut inom friskvård anser att vaccinstatus är personlig information. Hon gömmer inte för sina 

klienter att hon är ovaccinerad, samtidigt rör denna fråga hennes personliga integritet enligt hennes 

upplevelse:     

Vissa frågade mig direkt om vaccination. Men det är en personlig fråga om jag är vaccinerad 
eller inte. Och det tycker jag är väldigt fräckt, för det är min sak. Hur kommer det sig att ingen 
har frågat mig om jag vaccinerad mot AIDS, mot hepatit eller mot någonting annat? Utan det 
var väldigt viktigt för vissa att jag skulle vara vaccinerad mot C-19... R 3   

Vad gäller privat liv, säger Respondent 3 i stället att hon “har haft en enorm lycka och tur” att ha 

en familj som har tyckt som hon. Hon berättar att hennes familj har levt som vanligt och umgås 

som vanligt. Hon har mamma som är 80 år gammal och de umgås hela tiden för att de tycker att 

inte umgås med henne är meningslöst. R 3 tror att hennes mor skulle må dåligt om hon inte skulle 

träffa sin familj. Hon är helt ovaccinerad och helt orädd också. Ingen i min familj har varit rädd för 

Covid-19.    

R5 har arbetat på två olika arbetsplatser de sista två åren. På den första arbetsplatsen arbetade 25 

personer och det var bara hon och en annan som inte har tagit vaccin mot C-19.     

...chefen försökte inte pressa mig till det faktiskt. ...jag förstod sedan att chefen själv tog den 
inte heller. R 5   
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På den andra arbetsplatsen där hon arbetar från september är situationen annorlunda.  Chefen 

frågade om hon var vaccinerad, vilket upplevdes av henne som övertramp. Enligt chefen var det 

självklart att man måste göra det. Men vid närmare eftertanke tog chefen tillbaka sina ord och tillade 

att det borde vara var och ens egen sak och bad om ursäkt. Det verkade dock som alla anställda på 

den här arbetsplatsen var vaccinerade. R5 tycker hon har haft tur som inte blivit tvungen att 

vaccinera sig däremot upplever hon ett visst obehag då vissa personer i hennes omgivning verkar 

vara rädda för henne för hon är ovaccinerad och kanske tycker att det är galet att hon inte är som 

de.  Hon får dock ingen direkt konfrontation. Men ändå blir det en motsättning. På arbetsplatsen 

undviker R 5 att prata om vaccin mot C-19 inför klienterna:   

...det blir ju som att man lever i en parallellvärld eftersom man inte håller med om allt som alla 
andra gör. R 5   

R 5 känner att hennes möjligheter inom branschen nu är begränsade:    

Det finns ju fortfarande begränsningar, om jag tittar på vad jag vill jobba med, jag skulle kunna 
jobba som chef på ett boende eller någonting sådant, men idag så väljer jag bort det för jag vill 
inte hamna i en situation där vi ska ta till åtgärder som jag inte tror på. Plus vaccinkrav och 
sådant där. Nej tack. Jag undviker verkligen de branscherna eller liksom att hamna i en sådan 
position. För då skulle jag behöva sluta jobbet direkt antagligen.... jag väljer ju bort det så att 
jag inte blir begränsad för det är viktigt att ha friheten kvar där man är. Mänskliga rättigheter 
och kreativt uttryck. ...om jag verkligen skulle tro att det här var en farlig pandemi och på 
sprutan. Men jag gör ju inte det. Och jag kan inte göra någonting som jag inte håller med om. 
R 5   

Respondent 5 kände isolering mer i sitt privat liv:     

Jag har alltid haft vissa kontakter som tänkt ungefär som jag. Men inte så många som varit nära 
som man kunnat träffa, så ett tag kände jag mig ganska så isolerad. R 5   

Respondent 6 tror att den sociala aspekten för gamla människor under restriktionerna varit 

fruktansvärt underskattad. De har inte kunnat sig att ses med anhöriga vilket var katastrofalt. Det 

är i många fall värre än själva sjukdomen.  De medicinska aspekterna överbetonats på bekostnad 

av alla sociala och psykologiska aspekter enligt R6.     

För att förstå respondenternas upplevelser bättre vill jag analysera intervjuer med dem utifrån det 

utvecklat teori av stigma av Link och Phelan (2001). Enligt forskarna innehåller stigma 4 

komponenter: märkning, stereotypisering, separation, statusförlust och diskriminering. Så på 

exemplet med respondenterna börjar den här processen från: 1) Mänskliga skillnader som blir 

någon slags “etikett” på avvikande beteende hos ovaccinerade. 2)  Etiketten som är “tveksam mot 

vaccin” eller “inte vaccinerad” blir som stereotypisering som är kopplad till negativt beteende i 

majoritetens ögon. 3) Separation blir konsekvensen av “negativt” beteende. Vaccintveksamma 

separeras från vaccinpositiva och personal på arbetsplats splittras. 4) Statusförlust och 

diskriminering blir i sin tur konsekvens av separationen. Ovaccinerade kan inte få anställningar, blir 

omplacerade på sina arbetsplatser eller exkluderade från delar av samhället. Allt detta utgör 

diskriminering enligt Link och Phelan (2001).   

Respondenterna i denna studie förstår att de har blivit märkta som annorlunda tänkande. De som 

arbetar i offentliga verksamheter tvingas anpassa sina beteenden och försöker inte prata om 

vacciner på sina arbetsplatser.  Studiens respondenter sökte också upp nya grupper och nya vänner. 

R1 berättar i detta sammanhang att hon kunde hitta nya vänner som också är ovaccinerade. R2 

säger att det öppnade sig en möjlighet att träffa nya oliktänkande människor som hon. R 3 kände 

inte isolering på grund att hennes familj och vänner tänker som hon, men R 3 betonar att det ska 
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bli aktuellt för ovaccinerade att höja sin röst och självorganisera sig, enas och försöka motstå 

stigmatisering och diskriminering i samhället. R 5 berättade att hennes strategier var att välja bort 

människor som inte förstår henne och att fokusera på andra i stället som tänker som hon.   

 Som vi ser upplever respondenterna olika typer av stigmatisering. Respondent 4 beskriver alla fyra 

stadier av sin stigmatisering från mänskliga skillnader och separation till statusförlust och 

diskriminering. Respondent 1 befinner sig i en mer oberoende position på grund av att hon gick i 

pension, men känner sig separerad från personalen och hennes privatliv drabbas av separationen 

på grund av sin vaccinstatus. Respondenterna 2 och 3 upplevde inget vaccinkrav på sina 

arbetsplatser. Men R 2 upplevde stigmatisering i privatlivet med sina vänner och blev separerad 

från sina vaccinerade vänner samt enligt henne upplevde hon diskriminering när hon inte kunde gå 

på kursen och andra platser på grund att hon har valt att inte vaccinera sig. R3 känner 

stigmatiseringen i samhället omkring ovaccinerade men enligt henne upplevde hon inte 

stigmatisering i familj där alla har samma positioner till vaccin som hon. Enligt R5 har hon “haft 

tur” på grund av att hon har undvikit vaccintvång, men konstaterar att hennes möjligheter inom 

branschen nu är begränsade. Nästan alla respondenter upplevde i olika grad separation på grund av 

sin vaccinstatus och/eller restriktionerna.     

Link och Phelan (2001) skriver att stigmatisering är ett ihållande problem och man kan inte säga att 

varje individ i en grupp drabbas av samma resultat. Individuella skillnader i personliga, sociala och 

ekonomiska resurser formar också levnadsförhållandena för personer i stigmatiserade grupper, 

vilket ger en betydande variation inom stigmatiserade grupper. (Link & Phelans, 2021, s.380). Enligt 

Link och Phelan (2001) stigma som en fråga om grad. Graden av uppdelning i grupper av "vi" och 

"dem" kan vara mer eller mindre fullständig, och slutligen kan omfattningen av statusförlust och 

diskriminering variera. (Link och Phelan, 2001, s. 377). Link och Phelan (2001) noterar att lägre 

placering i en statushierarki kan börja få egna effekter på en persons livschanser. Det är inte 

nödvändigt att återkomma till märkningen och stereotyperna som initialt ledde till den lägre 

statusen, eftersom den lägre statusen i sig blir grunden för diskriminering, betonar Link och Phelan 

(2001). På så sätt kan en lägre position i statushierarkin få en kaskad av negativa effekter på alla 

möjliga möjligheter. Dessutom i den mån stigmatiserade grupper accepterar den dominerande 

synen på sin lägre status, är de mindre benägna att utmana strukturella former av diskriminering 

som blockerar möjligheter de önskar, skriver författarna. (Link och Phelan, 2001, s. 373).   

Wiley et al. (2021) skriver att stigmateorin att stigmatiseringsprocessen sker inte bara på individuell 

nivå men på interpersonell nivå samt i community och på makronivå i hela samhället. (Bild 1, i 

kapitel Tidigare forskning).    

Teori om moralpaniken beskriver samma processer gällande fientlighet mot den stigmatiserade 

gruppen i samhället.  Om man utgår ifrån teori om moralpaniken då observerar man hur oro över 

“negativt” beteende hos vaccintveksamma manifesterats genom media, lagförslag, (vaccinkrav som 

exempel) och leder till en ökad nivå av fientlighet mot avvikande gruppen. Jag ska belysa detta 

närmare i nästa kapitel.    

Att bli utpekade   
   

Wiley (2021) pekar i sin studie på att diskursen om vaccintveksamma som drivs av regeringen och 

media har bidragit till utstötning. Lundgren (2015) pekar på i samband med svininfluensan att 

respondenterna uppfattade media rapporteringen som överdriven och läkemedelsbolagen som 
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vinstmaximerande. Alla respondenterna i min studie säger att det är media som spelar en central 

roll i polariseringen mellan vaccinerade och ovaccinerade. Enligt dem är det media, som framställer 

ovaccinerade som farliga och oansvariga, spelar på människors känsloregister, driver mobbning och 

skapar motsättningar och misstroende mellan olika grupper. De kallar media antihumana, 

ovetenskapliga och reklampelare för vaccin. Det är enligt respondenterna “ofarligt att angripa de 

ovaccinerade” därför att man “har media i ryggen” och “det är riskabelt för ovaccinerade” att öppet 

tala att de inte tagit någon spruta.     

Enligt R1 blir hon jättearg och ledsen på hur media målar upp ovaccinerade. På grund av detta, 

säger R1 att hon inte tittar inte på TV längre:     

Jag tycker att det är hemskt att ovaccinerade får skulden för allting. Jag tycker att det är vidrigt 
hur dem framställer oss ovaccinerade som farliga och oansvariga människor. Man får inte göra 
det som de gör. Det är media som piskar upp situationen. Media förstör ju allt. De står ju för 
alla lögnerna. R 1     

R 2 uttrycker också sitt misstroende mot media och säger också att hon inte läser och inte tittar på 

nyheterna från massmedia. Hon beskriver sig själv som är “väldigt off “. Men eftersom de flesta 

vaccinerar sig drar hon slutsatser att “propagandan” från media “har lyckats”. R 2 tänker att media 

målar upp människor som vaccinerar sig som duktiga och att de tänker på andra. Med andra ord, 

enligt henne, media spelar på människors känsloregister. Media påverkade mycket på R4 

känsloregistret. Hon beskriver sin oro för de äldre som hon upplevde genom media när, enligt 

henne, “hela allting påbörjade”. Speciellt när hon såg på TV när i Italien virus drabbade de äldre. 

Hon minns att hon blev “jättenervös” på grund av att hon började föreställa att de äldre i sitt 

äldreboende där hon arbetar skulle ligga och inte kunna få luft och att hon “skulle gå runt rum rum 

rum”.     

R5 kände att media skapar polariseringen och att alla mediekanaler säger “exakt samma sak” 

allihopa:      

...det är som att man driver mobbing. Precis som man säger bullying på engelska. Media agerar 
ju som mobbare. Att man väljer ut och så vill man ju skapa motsättningar mellan olika grupper: 
vaccinerade och ovaccinerade. Så de gör ju, genom att skrämma upp, de verkligen allt annat än 
humana känner jag. De säger ju exakt samma sak allihop...  Det är väldigt ovetenskapligt. De 
är som en reklamspelare för vaccin… De gör ju reklam för det. Det är som mindprogramming 
verkligen. R 5   

R3 säger att media “vill trycka ner” ovaccinerade och vill vända människor mot varandra:    

 ... man vill göra de människorna besvärliga och lite rebelliska eller till och med dumma som 
inte fattar någonting. R 3     

R6 tror att media skapar misstroende mellan människor och utnyttjar splittringarna. Enligt honom 

de ovaccinerade är minoritet och kan lättare utsättas för angrepp med stöd av media. Samtidigt är 

det ganska riskabelt för ovaccinerade att öppet tala att de inte tagit någon spruta med risk för 

konflikter och misstro från sin omgivning. Han säger att media aktivt medverkat i splittringen 

mellan vaccinerade och ovaccinerade. När R6 förklarar vad det är som skapat hans åsikt säger han 

också att ett flertal av hans medicinskt kunniga vänner “hade blivit övertygande av den här 

bristfälliga diskussionen” i media och han påverkades av sina vänner att ta vaccin:     

 … Debatten är väldigt styrd och censurerats och i stora del falsifierats. jag kände mig inte 
kompetent och kapabel att bemöta deras övertygelser som är grundad på den begränsade 
diskussion som redovisades i massmedia men även i medicinska facktidskrifter...så påverkades 
jag på nåt sätt av mina vänner. R 6   
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Som intervjuerna visar, upplever respondenterna missförtroende mot massmedia. De menar att 

media spelar på människors känsloregister, skapar polarisering för att vända människor mot 

varandra och agerar som mobbare för att trycka ner ovaccinerade.    

Lundgren (2015) skriver att informanterna i hennes forskning uppfattade medierapporteringen som 

hysteriskt under svininfluensapandemin. Till exempel skrev en äldre kvinna att Sverige drabbades 

av en vaccinhysteri genom all mediauppmärksamhet, och denna uppmärksamhet inte var aktuell. 

Lundgren tolkar svaren som att respondenten litade mer på media när de var mindre hysteriska i 

sin framtoning. (Lundgren, 2015, s. 110).   

Reaktionerna (oro) på avvikare i samhället kan vara disproportionella enligt Goode & Ben-Yehuda 

(1994). Författarna menar att oro är betydligt större än vad en nykter empirisk utvärdering skulle 

kunna stödja eller med andra ord har "objektiva mullvadshögar gjorts till subjektiva berg". (Goode 

& Ben-Yehuda, 1994, s. 157). När folkdjävlar avslöjas för allmänheten på ett stereotypt sätt genom 

mainstream-media rapportering, konstrueras de som hot mot den sociala/moraliska strukturen som 

kräver omedelbar reglering. (Hier et al., 2011, s. 261). Min studie åskådliggör detta, bland annat 

genom exemplet med informant 4 som förflyttades till källaren, men också genom vaccinpassen 

som fysiskt begränsar ovaccinerade från delar av samhället.    

Enligt Gustafsson & Arnberg (2013) fungerar paniken likt ett drama där en rad aktörer och 

processer tillsammans initierar, upprätthåller och avslutar det likt cykel. (Gustafsson & Arnberg, 

2013, s.17). I informanternas intervjuer kan man identifiera åtminstone 5 aktörer: arbetsgivare, 

kollegor, familj och vänner, media och naturligtvis statsmakten som bidrar till paniken. En av de 

viktigaste aktörer är massmedia som har kapaciteten att sprida ett budskap på ett effektivt sätt. 

Massmedia enligt Gustafsson & Arnberg (2013) spelar en central roll i moralpaniken. (Gustafsson 

&Arnberg. 2013, s.18). Wiley et al. (2021) också skriver att deras informanter uttryckte negativa 

känslor gällande massmedia, som talade om vaccinskeptiker på ett nedvärderande sätt. Forskarna 

relaterar detta till statusförlust och diskriminering på makronivå.    

Goode & Ben-Yehuda (1994) skriver att moralpanik innebär att man betecknar en avvikande grupp 

som fienden till det respektabla, laglydiga samhället. För detta krävs ett visst minimalt mått av 

konsensus (enighet) i samhället om att hotet är allvarligt och orsakat av avvikarnas felaktiga 

beteende. Varför vissa människor kan välja att gå emot majoriteten och rådande konsensus ska jag 

diskutera i nästa kapitel.   

Uppfattningar om vaccin och vaccinationskampanj   
Lundgren (2015) skriver att vaccinbeslutsprocesser anses vara av yttersta vikt inom 

folkhälsoåtgärder. Den ökande förekomsten av tveksamma attityder sedan svininfluensapandemin 

har beskrivits i en översikt av attityder hos offentliga och sjukvårdspersonal till vaccination i 

Europa. För att diskutera en strategi som inkluderar användningen av vaccination för att uppnå 

flockskydd, föreslår forskarna att människor bör uppmuntras att tänka på immunisering som en 

social norm, vilket innebär att människor som inte följer detta bör ses som att de tar ett aktivt beslut 

att avvika från normen. (Lundgren, 2015). Respondenterna som tillhör till en grupp av människor, 

så kallade vaccintveksamma håller inte med om majoritetens konsensus att vaccin är den bästa 

lösningen och den enda lösningen av problemet. På detta sätt strider de mot majoritetens strävan 

och har annorlunda åsikter om vaccinationskampanjen och vaccin mot C-19.     

Alla respondenterna tycker att vaccinationskampanjen var “ologisk och motsägelsefull”. När de 

beskriver vaccinationskampanjen använder de ord och fraser som hysteri, diskriminering och tvång, 
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slutsatserna kom innan pålitliga resultat, diskussion åt en håll, svart och vitt, fientlig mot 

befolkningen, inte beprövat, propaganda, tunnelseende, debatten censurerades.     

Enligt R2´s upplevelser sattes tvång och diskriminering igång direkt efter att vaccineringarna 

påbörjades:      

...första året det var inte sådan hysteri kring ovaccinerade, man kunde gå i affärer, och så många 
fick komma in osv men helt plötsligt när man fick ett vaccin så stängde man dörrarna helt för 
vissa människor. Då blev det helt plötsligt diskriminering och tvång.... Medan första året 
funkade det ju då det inte fanns något vaccin, vi kunde samspela och det var inte fler som var 
sjuka då än året då vi fick vaccin. R 2   

R 6 ifrågasätter ärlighet och trovärdighet i debatter som enligt honom är styrda och censurerade. 

Han upplever kampanjen som löjlig och otäck. Han lär se enorma bevis på att det finns dolda motiv 

hos läkemedelsindustrins profiter. R 6 diskuterade frågan om vaccinationer med medicinskkunniga 

människor och kom fram till två saker: det ena är att diskussionen om detta var väldigt styrd, att 

genuina erkända experter i Nobelpris klass inom virologi och epidemiologi censurerades i den här 

debatten. Det andra att vaccinationsargumenten skulle ha blivit mycket mera övertygande om det 

hade påvisat pålitliga resultat. Det hela gjorde honom betänksam fundersam och orolig eftersom 

han ifrågasatt vaccinförespråkarnas ärlighet och trovärdighet som inte var beredda att möta 

kritikfrågor och diskussion. Slutsatserna kom före diskussionen och innan pålitliga resultat fanns 

enligt R 6.     

R3 kallar vaccinkampanjen som “propaganda" och beskriver ett tunnelseende som gör gällande att 

vaccin är den enda lösning som existerar. All information kom från ett och samma håll enligt hennes 

upplevelser.  Det har aldrig bjudits in till debatt kring frågan. När befolkningen inte har tillräckligt 

mycket information och upplysning om hälsa och hur kroppen fungerar så kan man gå på som 

helst utan talas att Covid-19 som den är superfarligt, folk dör och att den enda lösningen är vacciner 

för att forskningen säger att de är bra. Det har varit svart och vitt, säger hon. R3 upplever det som 

direkt fientlig mot befolkningen. Om en stat är mån om sin befolkning bör den upplysa 

befolkningen om forskning på vitaminer, tillskott, yoga eller andning, promenader, solljus, d.v.s.  

om all forskning på hur man kan hålla sig frisk.    

 R5 ifrågasätter också vaccinationskampanjen och säger att från början det var förväntat för henne:     

För jag kände att det var någonting som var otroligt fel, jag hade redan börjat göra en massa 
research och jag visste, det var som att jag visste från början att de hade en plan att komma ut 
med vaccinet. Det var förväntat, men det var ändå mycket obehagligt för det är så många som 
tar det. Och det är inte beprövat... det verkar ju solklart att man kallat en massa olika dödsfall 
för Covid-19 fast det inte var det. Men det var ju många som blev rädda av det där. R 5   

Alla respondenter ifrågasätter vaccinering mot C-19 på olika sätt. R2 ifrågasätter 

vaccinationskampanjen som påstår att vaccinering skulle passa för alla oavsett individuella 

omständigheter:     

Jag får ett motstånd i mig själv när jag känner att man till varje pris vill att ALLA ska ta det. 
Inte att man ser till varje individ och försöker se om det finns ett behov för just den personen, 
utan att ALLA ska ta vaccinet för att skydda den stora massan... Jag köper inte det. Det är inte 
farligt att vara sjuk, jag tror att vi är liksom skapta för att klara av sjukdomar. Och därför ska 
man vara väldigt ifrågasättande till “man-made medicines”. R2    

R 6 associerar ordet vaccin med väldigt positiva erfarenheter, men ifrågasätter Covidvaccinet på 

grund att det togs fram väldigt snabbt vilket gjorde honom betänksam inför den tredje sprutan.     



Natalya Bushueva   

29  

  

R4 säger att hon har läst statistiken och därför att inte förstår varför man behöver vaccinera sig:      

...så kände jag inte att jag vill spela så mycket i rädsloregistret... Jag är speciellt står emot detta 
vaccin för att jag har läst statistiken. Jag förstår inte varför behöver man. Jag har bestämd att 
jag inte vill bilda uppfattningen utifrån rädsla. R 4    

R5 säger att hennes förtroende för vacciner helt försvann efter att Covid-19 kom. Hon har blivit 

mer misstänksam mot alla vacciner och har tappad förtroende för läkemedelsföretagen efter det att 

rapporterades skador som uppenbarligen kom från vacciner. Hon säger att man inte talade om 

naturlig immunitet någonting alls. Media och sjukvården verkade vara styrda och samspelta i sina 

bedömningar vilket inte var trovärdigt och R 5 kände sig starkt ifrågasättande. Hennes förtroende 

för alla vaccin försvann under Covid-19-tiden eftersom hon saknade några bevis för att det var 

säkra. Hon säger att dödsfall och skador från vaccin som uppenbarligen rapporterats ignorerades i 

massmedia vilket föranledde att mediala rapporter förlorade sin trovärdighet.    

Lundgren (2015) skriver att flera studier som undersöker vaccinationstveksamhet utgår från 

positionen att vaccination är föreskriven norm och följsamhet av denna norm är önskat resultat. 

Hon skriver att i det svenska sammanhanget med svininfluensan genomförde forskarna Ingeborg 

Björkman och Margareta Sanner intervjuer för att utforska motiv, övertygelser och reaktioner hos 

individer med varierande bakgrund som valde att inte vaccinera sig. Fem huvudkategorier av motiv 

för vaccinavvisning identifierades: "särskilja mellan onödig och nödvändig vaccination", "misstro", 

"tanken om det naturliga", "motstå en överdriven säkerhetskultur" och "injektionsrädsla".   

På samma sätt rationaliserar respondenterna av denna studie sina val och ifrågasätter 

“trovärdigheten” av vaccinet. De associerar vaccin med “onödig åtgärd med oprövat vaccin” som 

väcker upp “massor av funderingar”. 5 av 6 intervjuade respondenter utryckte också skepticism till 

Covid-19-pandemin. De associerar Covid-19 med vanlig influensa (R1, R3), skrämselpraktik (R1), 

cirkus (R4) och medicinsk propaganda (R 5). Respondenterna menar att informationen om 

utbrottet som presenterades genom myndigheterna var överdriven och disproportionell.    

Läkemedelsindustrin   
Blume (2006) skriver att många av vaccintveksamma föräldrar argumenterar beslutet att inte 

vaccinera sina barn är att skydda barns hälsa. Enligt föräldrarnas uppfattning vacciner är farliga och 

som till stor del sprids av läkemedelsindustrins intressen.  (Blume, 2006, s. 637, 638).   

Enligt Lundgren (2015) uppfattades läkemedelsindustrin av respondenterna som "vinnare" både av 

de som vaccinerades och de som inte gjorde det. Alla respondenterna i min studie blir eniga och 

nämnde Läkemedelsindustrin som har starkt ekonomiskt intresse att främja vacciner mot covid-19 

och därför framställer vacciner som det enda sättet att lösa problemet. Respondenterna tänker att 

medicinska etablissemanget styrs och kontrolleras av läkemedelsindustrin, som i sin tur har tjänar 

“enorma pengar” och har “enorma resurser”. De tror att läkemedelsindustrin har makt över 

regeringen, politiker och över Folkhälsomyndigheten.     

R 6 tror att andra metoder utom vaccin inte diskuterats. Andra metoder för att förebygga 

sjukdomen som till exempel också vitaminer, motion, frisk luft, tillskott som zink som förbättrar 

immunförsvaret är inte diskuterats. Han säger att i Sverige varnas och förlöjligas alternativ 

medicinen och folk skrattar av detta därför att makthavarna och medicinska etablissemanget styrs 

och kontrolleras av läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin har tjänar enorma pengar. Andra 

aktier går ner men läkemedelsindustrins aktier går upp. Under Covidpandemin har de rikaste i 

världen ökat sin förmögenhet med 50 till 70 procent, säger R6.    
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R3 ifrågasätter läkemedelsindustrin och tror att människor programmeras för att vacciner löser 

allting medan andra metoder undantags från debatter:    

Jag har ännu bättre förstod läkemedelsindustrins makt och över regeringen, politiker, 

ledare. Hälsomyndigheter har blivit kontrollerade. Jag tror att läkemedelsindustrin har 

haft en enorm makt och enorma resurser. ...Man har upprepar många gånger: vacciner 

har räddats liv, vacciner har räddats liv, vacciner har räddats liv. Men ingen tanke på 

att kanske våran levnadsstandard har räddat liv, kanske rent vatten har räddat liv, 

kanske bättre mat har räddat liv, kanske när kriget var slut finns mindre dödsfall. Utan 

allting är vacciner vacciner vacciner...  De har så mycket pengar och resurser så kan de 

styra i princip allt och alla. Läkemedelsbolagen tjänar mer och får ut mer vaccin till de 

som är öppna för det. De programmerar in i människor att det löser allting. R 3    

R5 säger att media, politiker och Folkhälsomyndigheter samarbetar med och främjar allt som 

behöver främja Läkemedelsindustrin:     

...Politiker och media är talespersoner för Läkemedelsverket, och … Folkhälsomyndigheten. De 
jobbar ju inte alls för hälsa. De är antihumana precis som media. R 5   

Vem skapar moralpanik? Goode & Ben-Yehuda (1994) skriver att det finns tre teorier om 

moralpanik. Den första de kallar gräsrotmodellen. Gräsrotsmodellen hävdar att panik har sitt 

ursprung hos allmänheten. Oron för ett visst hot är utbrett och uppstår mer eller mindre spontant, 

även om den, för att manifesteras på ett offentligt sätt, kan kräva att den katalyseras, assisteras, 

vägleds eller triggas. Om politiker eller media verkar ha haft uppsåt att "väcka upp" oro för en given 

fråga, måste oron i realiteten ha varit latent till att börja med. Författarna betonar att enligt teorin 

kan politiker och media inte fabricera oro där ingen fanns från början. Samtidigt måste 

gräsrotsmodellen kompletteras med en annan förklaring, den kan inte betraktas som fullständig. 

Även om utbredd stress eller latent allmän rädsla nästan nödvändigtvis existerar i moralisk panik, 

förklarar inte teorin hur och varför det kommer till uttryck vid en viss tidpunkt. (Goode & 

BenYehuda, 1994, s.159, s.161, s 167).     

Den andra teori kallas den elitutvecklade modellen. Med andra ord är det en teori om moralpanik 

som hävdar att en liten och mäktig grupp medvetet genomför en kampanj för att skapa och 

upprätthålla rädsla, oro och panik.  Typiskt är denna kampanj avsedd att avleda uppmärksamheten 

från de verkliga problemen i samhället, vars verkliga lösning skulle hota eller undergräva elitens 

intressen. En sådan teori bygger på uppfattningen att eliter har enorm makt över de andra 

medlemmarna i samhället - de dominerar media, bestämmer innehållet i lagstiftningen och 

riktningen för brottsbekämpning och kontrollerar mycket av de resurser som olika sociala grupper 

och rörelser är beroende av. Författarna berättar att panikens teman fungerar som en mekanism 

för konstruktionen av en definition av social och politisk verklighet som tjänar de mäktigas 

intressen. Forskarna förklarar att de inte presenterar en "konspiratorisk" tolkning av dessa 

händelser. De skriver att "den härskande eliten orkestrerar hegemoni", det vill säga lyckas övertyga 

resten av samhället - pressen, allmänheten, domstolarna, brottsbekämpningen - att den verkliga 

fienden inte är krisen i kapitalismen, inte heller kapitalismen i sig. Ideologi är en mekanism i 

elithegemonins tjänst, det vill säga det är ett medel genom vilket de mäktiga skyddar sina intressen, 

i första hand ekonomiska intressen, och upprätthåller sitt styre och det kapitalistiska systemets 

stabilitet. (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s.164–165).     

Den tredje teorin kallas intressegruppteori. Det är det mest använda perspektivet på moralpanik. I 

ett intressegruppsperspektiv kan yrkesföreningar, polisavdelningar, media, religiösa grupper, 
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utbildningsorganisationer osv ha ett intresse av att aktualisera en fråga som är oberoende av elitens 

intressen. (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s.165). Den centrala frågan som ställs av 

intressegruppssynen är: cui bono? för vems fördel? Vem tjänar? Vem vinner om en viss fråga 

upplevs som hotande för samhället? (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s.166).      

Forskarna tror att gräsrotsmodellen är naiv och intressegruppsmodellen är cynisk och tom. 

Samtidigt hjälper de två modellerna tillsammans till att lysa upp den moraliska paniken.  Slutligen 

sammanfattar författarna att ingen teori om moralpanik är komplett, utan man behöver flera för 

att en undersöka alla samhällsnivåer från eliter till gräsrötterna, och hela spektrumet från ideologi 

och moral i ena änden till krass status och materiella intressen i den andra. (Goode & Ben-Yehuda, 

1994, s.168).      

Foliehatt eller självständig individ?   

Uppfattningar om ovaccinerade     
Respondenterna upplever att vaccinerade människor uppfattar dem som konstiga, dumma, 

rebelliska, knäppa samt hänsynslösa individer som struntar om smittkällor.     

R2 säger att vaccinpositiva tänker att hon är konstig.  R 4 berättar att hon uppfattas som knäpp och 

konstig. R1 också säger att flera av hennes arbetskamrater tror hon är konstig eftersom inte håller 

med dem:   

...de kallar mig för konspirationsteoretiker och fogliga hatt. De tänker att det är jag som inte  
förstår, för dem är svårt att acceptera att jag inte vill ta spruta. R 2   

 R 6 tycker att de som är vaccinerade är fientliga mot dem som är ovaccinerade på grund av att 

bilden av ovaccinerade stereotypiskt framställd som “hänsynslösa individer som struntar i om 

smittkällor”.  Enligt honom är det “skämt beskrivning" därför att det finns många andra sätt att 

skydda sig, andra förebyggande metoder än vaccin som inte har nämnds i debatter. R 3 tror att de 

flesta ovaccinerade vet inte varför ovaccinerade människor är tveksamma. Hon tycker att i stället 

för att tro att ovaccinerade är dumma och rebelliska behöver man förstå orsaker som ligger bakom 

detta. Enligt henne det krävs öppen diskussion mellan två grupper.    

R 5 tror att diskussionen inte ska hjälpa att förstå varandra:    

...de försöker pika, liksom att det är rätt att ta sprutan. Vi kommer aldrig att förstå varandra. 
De förstår aldrig varför jag inte tar den. R 5     

Goode & Ben-Yehuda refererar i detta sammanhang till Cohen (1972) som skriver om en 

dikotomisering mellan ''dem'' och "oss" som äger rum, och detta inkluderar stereotypskapande 

"folkdjävlar" eller skurkar å ena sidan, och folkhjältar å andra sidan, i detta moraliska spel av ondska 

kontra goda. (Goode & Ben-Yehuda, 1994, s. 157). Detta överensstämmer med Link och Phelans 

(2001) dikotomisering, separation mellan “oss” och “dem” som är följd av etikettering. Etikettering 

“ovaccinerade “kopplas i sin tur till negativ beteende.     

Polarisering som påföljd av fientlighet     
Respondenterna tror att polariseringen mellan vaccinerade och ovaccinerade är en form av krig 

som distraherar människor från de verkliga orsakerna på sociala problem. De tror att det skapas 

organisatoriskt och att det finns intressegruppen som tjänar på detta i form av politiska och 

ekonomiska vinningar ifrån polariseringen.     
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R2 är övertygad att polariseringen är krig när i stället för att enas människor bråkar verbalt med 

varandra:     

...den här polariseringen som blir är faktiskt en form av krig. Det är inte bara krig med vapen 
utan människor som inte kan hålla sams eller enas i en fråga ska börja bråka verbalt. R 2     

R 6 tror att polariseringen gör människor maktlöst och bygger samhället ner samt att bakom 

polariseringen står makteliten. Han säger att de splittringarna möjliggör att föra ut vansinniga 

budskap och människor ställs mot varandra. Enligt honom det är att överheten och makteliten tar 

makten ifrån vanligt folk samt att folket blir allt mera maktlöst. Vanligt folk har inte tid titta på de 

stora frågorna utan bråkar med varandra, kämpar med varandra, skyller på varandra i stället för att 

skylla på dem verkliga brottslingarna, på de verkliga orsakerna, resonerar han.    

R3 tycker att polarisering är oförståelse mellan två grupper. Den ena gruppen har tillit till 

myndigheterna. Den andra gruppen upplever misstroende till myndigheter. Polariseringen skapas 

så att folk drar åt olika håll. De som tror på vad myndigheterna och staten säger, de som tror att 

staten tänker om dem.  Och finns de som har läst annan information, de som känner: nej, staten 

tänker inte på vår bästa. Det finns politiska vinningar, finns ekonomiska vinningar och alla möjliga 

spel. Och de som vinner på den här polariseringen det är inte befolkningen utan de som står bakom 

propagandan, berättar R3.     

R4 betonar också att polariseringen skapas organisatoriskt och att finns en intressegrupp som finns 

bakom detta:    

Det skapas organisatoriskt. ...de som sitter bakom staten, de som tjänar på att folk bråkar i 
stället för vakna upp och titta: Vänta. Vad kan vi göra? Men är ingen som tjänar när finns ro 
och lugn... R 4   

Problemlösning enligt respondenter: utväg från polarisering till acceptans, från fientlighet till 

empowerment som är precis motsatsen till polariseringen, tror, till exempel, R 6.      

R2 säger i detta sammanhang att polariseringen är någon slags läxa för människor som de måste 

genomgå för att komma till acceptans:    

Det är en stor läxa vi människor har. Att kunna leva sida vid sida trots att vi tycker och tänker 
olika men ändå vara i acceptans. Egentligen, om vaccinerade människor öppnar upp sitt hjärta 
för medmänsklighet då tar de ju sitt ansvar genom att visa att “vi går inte heller på våra 
privilegier om inte våra medmänniskor får göra samma saker”. Då utnyttjar inte de sina 
privilegier utan står upp för friheten”. Det är väl det som man skulle kunna göra för att hjälpa 
de utsatta. R 2   

Majoriteten av samhället uppfattar de ovaccinerade som konspirationsteoretiker, som konstiga, 

dumma och rebelliska, berättar respondenterna. Medan de uppfattar sig själva som fria individer 

som brukar läsa massor av vetenskapliga artiklar samt officiella källor för att analysera dem före de 

fattar beslut.  De föredrar att själva ta ansvar för sin egen hälsa i stället för att lämna över makten 

till vården och de tror på sin naturliga immunitet. De tänker att polariseringen mellan ovaccinerade 

och vaccinerade är en form av krig som skapas organisatoriskt för att distrahera människor från 

verkliga orsaker till sociala problem. Detta överensstämmer med Knudsen & Frederiksen (2020) 

som skriver att moraliska entreprenörer och andra aktörer enligt teori om moralpaniken kan 

projicera sin rädsla, förbittring och oro på folkdjävulen, som blir en syndabock som får skulden för 

sociala problem och som sätts in för att avleda uppmärksamheten från de "riktiga" orsakerna till 

dessa problem. (Knudsen & Frederiksen, 2020, s.28).   
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 Alla respondenterna är kompetenta specialister på sina arbetsplatser. R 1 berättade att hon jobbar 

med mer naturliga förlossningssätt och de behöver hennes kompetens. Samtidigt hon känner att 

vården har blivit så mycket sämre på grund av allting som händer runt Covid-19. Enligt henne är 

medarbetarna på avdelningar så upptagna av allting kring Covid-19 så i stället för att vara med 

patienterna tappar de kontakt med dem. “Vi har munskydd, så nyblivna mammor ser inte när vi 

ler”- berättar hon. Dessutom vågar man inte vara inne så mycket med patienter som det behövs 

för att vara så närvarande som möjligt och stötta mamman när hon föder barn. R 4 har arbetat på 

äldreboende i nästan 20 år. Nu sitter hon i källaren i stället för att sköta om äldre personer. Från 

början det var väldigt svårt för henne och sen sade hon upp sig och tänkte att “det är ett jobb, jag 

går dit, jag tjänar pengar, ingenting mer”.  R 6 säger att om polariseringen blir värre kommer det 

inom det sociala arbetet i detta sammanhang att bli svårt att göra någonting. I hans tycke är 

kapitalismens idé att skilja människor från varandra och att i detta fall är de sociala tjänsterna en 

vara som ska köpas och säljas. Då blir socionomarbetet en vara som inte har någonting med kärlek, 

medkänsla och empati att göra, då blir det bara ett jobb som utförs och som ska betalas, säger R 6. 

I detta sammanhang, resonerar R 2, om samhället fortsätter skapa splittringar mellan ovaccinerade 

och vaccinerade då kanske det blir så i slutanden att de ovaccinerade får skapa mindre samhällen 

utanför systemet där de kan hjälpas åt.   

Hier et al. (2011) skriver att moralpanik ofta börjar med argumenten som presenteras i Stan Cohens 

(1972) “Folk Devils and Moral Panics” att varje moralpanik har sin folkdjävul.  Men källan till 

moralpanik är inte folkdjävulen själv, snarare tjänar folkdjävulen som den ideologiska gestaltningen 

av den moraliska paniken, skriver författarna. (Hier et al., 2011, s. 261). I boken Modern folk devils 

diskuterats olika forskningar om moralpaniken. Del av dem tror att begreppet "ondska" försvann 

när häxjakterna upphörde och vetenskapens rationalitet tog över. Medan andra hävdar att 

uppfattningar om ondska inte bara kommit att bo i fantasy eller science fiction utan förblir en 

aspekt av det sociala och politiska livet. Till exempel, Knudsen & Frederiksen (2020) skriver att det 

inte räcker att säga att häxor inte borde ha bränts man måste förklara varför och hur vissa personer 

kommer till insikten nu. I detta sammanhang citerar dem Stanley Cohen (1972) som var pessimistisk 

om framtiden för moralpanik, och påstod att "mer moralpanik kommer att genereras och andra, 

ännu namnlösa, folkdjävlar kommer att skapas".  (Knudsen & Frederiksen, 2020, s.19).   

6. DISKUSSION   

Summering   
Syftet med denna uppsats var att undersöka strategier och erfarenheter hos personer verksamma 

inom människovårdande yrken, med tanke på deras status som öppet ovaccinerade. Genom 

tematisk analys av empiriska data kunde jag identifiera fyra teman som hjälpte mig att svara på två 

frågeställningar: Frågeställning 1: Vilka bemötande har de fått och vad det är som skapar 

människors åsikter?  Frågeställning 2: Vilka handlingsstrategier har personer i sitt arbete och 

privatliv som avvikande på grund av sin vaccinstatus? Det första temat är “Det fria valet” där jag 

analyserar bakgrunden till respondenternas val att inte vaccinera sig. Den andra temat är “Arbetslivets 

dilemma” där jag försöker förstå vad de ovaccinerade upplever på grund av sin avvikande 

vaccinstatus.  I det tredje temat “Att bli utpekade” analyserar jag varför samhällets majoritet uppfattar 

de ovaccinerade som hot mot dem och vad det är som skapar dessa åsikter. Det fjärde temat  
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“Foliehatt eller självständig individ?” är en mer sammanfattande analys av intervjuer som försöker 

förklara hur uppfattningar konstrueras om ovaccinerade samt polariseringen mellan vaccinerade 

och ovaccinerade och vilka möjliga konsekvenser detta får i samhället.    

Den första forskningsfrågan handlar om vilket bemötande de ovaccinerade har fått och vad det är 

som skapar människors åsikter. Sammanfattningsvis intervjuer med respondenterna visar att alla 

upplevde olika grad av stigmatisering. Detta inkluderar etikettering, stereotypisering, separation och 

som konsekvens statusförlust och diskriminering. Detta problem bekräftas av tidigare forskning 

kring vaccinskeptiska föräldrar i Australien och deras stigmatisering. Stigmateorin visar att 

stigmatiseringsprocessen sker inte bara på individuell nivå men också på makronivå i hela samhället. 

Respondenterna som arbetar på offentliga arbetsplatser upplevde mer tryck och press på grund av 

att de är ovaccinerade. Sannolikt även därför att de arbetar inom människovårdande yrken. 

Samtidigt upplevde de informanter som arbetar som egna företagare mindre eller inget tryck på 

sina arbetsplatser men upplevde begränsade möjligheter i samhället. Informanterna gjorde sitt fria 

medvetna val att inte vaccinera sig baserat på kunskaper som de själva sammanställde från olika 

källor och som stämde med deras värderingar eller tidigare erfarenheter. Respondenterna berättade 

att de inte uppfattar vaccin mot Covid-19 som det bästa lösningen att försvara sin immunitet och 

ifrågasätter vaccinationskampanjen som enligt dem är ensidig och inte trovärdig. Respondenterna 

var eniga om att media spelar en huvudroll i att skapa fientlighet mot ovaccinerade. Stigmateorin 

förklarar detta som statusförlust och diskriminering på alla nivåer i samhället. Teorin om 

moralpaniken förklarar detta som fientlighet mot avvikande grupp som ingår inte i konsensus av 

samhällets majoritet. Studiedeltagarna tror at utbrottet med Covid-19 är likadant som 

svininfluensaspademin fast i större skala. Alltså tänker de att bakom vaccinationskampanjen döljer 

sig läkemedelsindustrins vinstintresse. Bilden av ovaccinerade, tänker respondenterna, är 

stereotypiskt framställd och beskriver dem som, till exempel: “dumma”, “rebelliska” och 

“konstiga”. Medan deltagarna tänker att de är självständiga individer som brukar läsa vetenskapliga 

artiklar och officiella källor eftertänksamt, jämföra det ena med det andra och dra självständiga 

slutsatser.    

Den andra frågeställningen handlar om vilka handlingsstrategier har personer i sitt arbetes och 

privatliv som är avvikande på grund av sin vaccinstatus. I enlighet med stigmateorin tvingas 

respondenter som arbetar på statliga offentliga arbetsplatser anpassa sitt beteende. Bland annat att 

undvika att prata om vaccin och sin vaccinstatus för att inte bli stämplade av sina arbetskollegor. 

Problemet överensstämmer med teorin om moralpaniken som förklarar fientligheten mot en viss 

grupp i samhället. När vaccintveksamma blir avvikare sker separation mellan ''dem'' och "oss", 

mellan stereotypskapande "folkdjävlar" å ena sidan, och folkhjältar å andra sidan. Respondenterna 

var beredda på att det skulle bli jobbigt att skilja sig från majoriteten. Resultat av separationen blev 

att respondenternas möjligheter begränsades. På grund av detta söker de upp nya grupper och nya 

vänner som ett socialt stöd för att förstärka sig själva och stå emot stigmatiseringen.   

Studien i ljuset av tidigare forskning    
 Studieresultat stämmer med många aspekter av tidigare forskning av Wiley et al. (2021) där resultat 

identifierade stigmatisering av föräldrar som inte ville vaccinera sina barn. I likhet av Wiley et al. 

(2021) upplevde sig respondenterna också som “de andra” och oliktänkande vilket i många fall 

ledde till relationsförlust och social isolering. Detta i sin tur ledde till statusförlust och 

diskriminering. Wiley (2021) skriver att föräldrarna berättade att de kände sig stämplade som 

inkompetenta och beskrev att deras barn inte hade samma möjligheter som vaccinerade barn, vilket 
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ofta ökade deras motstånd mot vaccination. Respondenterna i denna studie uteslöts också från 

många delar av samhället på grund av sina val samt hade begränsade möjligheter i jämförelse med 

de vaccinerade. Mina informanter blev också i enlighet med Wiley et al. (2021) och Dimitrov (2021) 

ännu mer skeptiska mot vaccin på grund av sanktioner som riktades mot dem.    

Wiley et al. (2021) skriver att de stigmatiserade deltagarna i deras forskning är medvetna om sin 

status som “avvikande” samt att denna status stereotypiseras till negativ beteende i (den 

vaccinerade) majoritetens ögon. Som konsekvens av detta anpassade deltagarna sitt beteende, till 

exempel begränsade de sig själva eller undvek helt kontakter med människor som fördömde dem 

för att de inte vaccinerade sig.  Denna studie också bekräftade samma resultat.   

Denna studie visade också stigmatisering av ovaccinerade på alla nivåer i samhället i enlighet med 

Link och Phelans (2006) stigmakonceptualisering.  Till exempel, på en interpersonell nivå beskrev 

respondenterna också negativa attityder från familj eller vänner, obekväma interaktioner på 

arbetsplatser och i vissa fall en delvis uteslutning från vän- och familjegrupper.  Samtidigt. och till 

skillnad från Link och Phelans (2006) forskning, undvek några respondenter i enstaka fall 

uteslutning när deras familjemedlemmar delade deras åsikter.      

Mina resultat stämmer helt med Wiley et al. (2021) att vaccintveksamma föräldrar bildade sina egna 

grupper för att så få tillgång till förstärkning och socialt stöd för sitt beslut. Denna studie visade 

också att de ovaccinerade respondenterna bildade sina egna grupper där de får stöd från varandra.     

Studien av Wiley et al. (2021) skriver att media skapar fientlighet mot ovaccinerade. Deltagarna i 

deras undersökning berättar om nedlåtande attityder om dem i media. Alla respondenterna i denna 

studie berättar också att media skapar fientlighet mot ovaccinerade och sprider stereotyper om dem 

som inkompetenta, rebelliska och knäppa. På samma sätt finns likheter med studien vad gäller 

lagstiftning och policy som utesluter ovaccinerade från förmåner och tjänster som är tillgängliga 

för den vaccinerade majoriteten.   

I likhet med Lundgren (2015) tänker deltagarna också att läkemedelsföretagen har ett mycket stort 

vinstintresse och att media överdrivit hotet. Uppfattningen om medias "hysteri" artikulerades 

tillsammans med rädsla för biverkningar, skriver Lundgren i sin forskning om 

svininfluensavaccinationerna (2015). Deltagarna i denna studie upplevde också media som hysterisk 

såväl under svininfluensapandemi samt under utbrottet av Covid-19.    

  

Teoridiskussion    
I denna studie används teorin om stigma samt teorin om moralpaniken. Dessa teoretiska 

utgångspunkter underlättade min förståelse och gjorde att jag kunde analysera respondenternas 

upplevelser och åsikter djupare. Stigmateorin i ljuset av Link och Phelans (2006) konceptualisering 

konfirmerar empiriska data i den befintliga studien. Teori om moralpaniken öppnade en ny 

dimension av förståelse för de ovaccinerade som en stigmatiserad grupp på makronivå i samhället.    

Självklart var det lite riskabelt att använda denna teori när det gäller de ovaccinerade med sin 

avvikande status i samhället. Detta eftersom jag inte lyckats hitta någon forskning där de 

ovaccinerade utgör den stigmatiserande gruppen och analyseras utifrån denna teori. Men jag tror 

att det lönade sig och teorin var lämplig för mitt syfte och mina frågeställningar.   

Samtidigt konstaterar som Goode & Ben-Yehuda (1994) ingen teori om moralpanik är komplett 

och därför har sina begränsningar. Dessutom, för att få en djupare förståelse för komplexiteten i 
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det här ämnet behöver man gräva vidare och kanske komplettera teorin med nya vinklar, och andra 

teorier och begrepp.   

Metoddiskussion   
Studiens empiriska material analyserades med hjälp av en tematisk analys som hjälpte till att 

identifiera teman och att hitta mönster som speglar aktuella sociala processer i samhället.     

Semistrukturerade intervjuer var en lämplig metod för att beskriva respondenternas upplevelser 

och attityder. Den hermeneutiska ansatsen öppnade “levande mänskliga erfarenhetens rikedom och 

andras världar” i enighet med Ödman (2007). Dessutom, enligt May (2011), ger intervjuerna 

möjlighet att gå in i en intimare och djupare dialog med intervjupersonen som ger rikare berättelser 

om respondenternas upplevelser.   

 Samtidigt var urvalet ganska litet och möjligen påverkade det resultatet. Ett större urval skulle 

kanske kunnat hitta fler mönster, tolkningar och slutsatser. Om jag dessutom skulle ha tagit med 

intervjuer med vaccinerade i studien och sedan jämfört deras åsikter och upplevelser med de 

ovaccinerades, då skulle jag möjligen uppnå större förståelse för komplexiteten i problemet. Genom 

att inkludera fler uppgifter kunde jag tagit reda på hur åsikter skapats inom både grupperna. Samt 

klarare kunnat se mekanismerna bakom de motsättningar som finns och som också lett till en stark 

polarisering.   

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik   
Är de ovaccinerade “foliehattar” eller är de självständiga och fria individer som gör informerade 

val? Denna studie är ett försök att svara på denna fråga och visa att respondenternas åsikter kring 

detta inte saknar logik och mening.    

Goldacre (2012) visade i sin bok “Bad Pharma” att läkemedel testas av samma människor som 

tillverkar dem och att detta bitvis sker i dåligt utformade försök med hjälp av ett litet antal icke 

representativa patienter. Samt analysering sker med tekniker som är designmässigt bristfälliga och 

de resultat som publiceras gynnar tillverkaren. (Goldacre, s. X). Författaren förklarar att de av 

läkemedelsindustrin sponsrade studierna är mer benägna att ge positiva resultat som smickrar 

sponsorn och som tar bort allt tvivel till de aktuella studierna. På så sätt lyckas läkemedelsindustrin 

publicera endast de positiva prövningarna, medan de negativa prövningarna döljs. Detta händer i 

alla områden inom vetenskap och medicin och i laboratorieforskning, där selektiv publikation fyller 

litteraturen med falska positiva fynd. (Goldacre, s. XIII). Med detta i åtanke framstår informanterna 

i mitt arbete som nyttigt tveksamma.   

Lundgren (2015) skriver att det finns ett växande behov av att hitta sätt att förstå komplexiteten i 

vaccinationsbeslutsprocesser. Denna studie kan bidra till mer kunskap om detta samt bidrar till mer 

förståelse om vad som finns bakom polariseringen mellan ovaccinerade och ovaccinerade i 

samhället. Dock behövs ytterligare forskning inom detta område.    

I media talar man om de ovaccinerade med nedlåtande termer och deras kollegor på arbetsplatserna 

är ofta oförstående inför deras beslut att vägra vaccin. De omplacerades på många arbetsplatser, 

eller kunde i vissa fall ha stora problem att hitta ett nytt arbete utan intyg om vaccination. Men 

oavsett detta förändrar de inte sina åsikter och val och väljer att stå för det som de tror på.  På sikt 

kan det innebära problem för samhället att kompetenta människor utesluts från arbetsmarknaden 

på basis av sina personliga val när det gäller vaccinering mot Covid-19.   



Natalya Bushueva   

37  

  

   

      

7. REFERENSER/LITTERATURLISTA   
      

    Bengtsson P., (2021). “Ovaccinerade har blivit som strykrädda hundar”. Hämtad 1 mars 2022 från   

https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/   

Bjorngren Cuadra, C., & Cuadra S. (2021). Kommunalt socialt arbete under covid-19-pandemi. Osäkerhet, 

reglering och kontroll av rummet. Socialvetenskaplig tidskrift. Nummer 4, 417–438. 

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4367         

Blume, S. (2006). Anti-vaccination movements and their interpretations. Social Science & Medicine 

(1982), 62(3), 628–642. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.06.020   

Boréus, K., & Bergström, G. (2018). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB.   

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in   

Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa   

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (3 uppl.). Stockholm: Liber.   

Critcher, C. (2009). Widening the focus: Moral panics as moral regulation. British Journal of 

Criminology, 49(1), 17–34. https://doi.org/10.1093/bjc/azn040   

Dimitrov, R. (2021). Silencing the virus? government communication and MMR vaccination 

campaigns – the australian case. Public Relations Inquiry, 11(1), 121–155. 

https://doi.org/10.1177/2046147X211014078   

Ekstedt L. (2021). “Dilemma: Ta med ovaccinerad på lunch”. Hämtad 1 mars 2022 från 

https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/   

Folkhälsomyndigheten. (2020). Spridningen av covid-19 Hämtat 21 mars 2022 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-  

press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/   

        Folkhälsomyndigheten, (2020). Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare. Hämtad   

  19   april   från   https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och- 

press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/   

Folkhälsomyndigheten. (2022). Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg. Hämtad 19 

april från https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och- 

press/nyhetsarkiv/2022/mars/covid-19-ska-fortsatt-smittsparas-i-vard-och-omsorg/   

Folkhälsomyndigheten. (2022). Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19. 

Hämtad 19 april från https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-  

press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-avcovid-19/   

Frick G. (2021) Debatt: ”Arbetsgivare – ställ krav på vaccinering”. Hämtad 1 mars 2022 från  

https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering   

https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://www.vardfokus.se/nyheter/ovaccinerade-har-blivit-som-strykradda-hundar/
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.06.020
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.06.020
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.06.020
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://doi.org/10.1093/bjc/azn040
https://doi.org/10.1093/bjc/azn040
https://doi.org/10.1093/bjc/azn040
https://doi.org/10.1177/2046147X211014078
https://doi.org/10.1177/2046147X211014078
https://doi.org/10.1177/2046147X211014078
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://vision.se/chefenifokus/arkiv/2021/nr4/dilemma-ta-med-ovaccinerad-pa-lunch/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering
https://kollega.se/debatt/arbetsgivare-stall-krav-pa-vaccinering


Natalya Bushueva   

38  

  

Goffman, E. (2020). Stigma: Den stämplades roll och identitet. (5 uppl.). Lund: Studentlitteratur 

AB.   

Goldacre, B. (2013). Bad Pharma. How medicine is broken, and how we can fix it. London: Fourth 

Estate.   

Goode, E., & Ben-Yehuda, N. (1994). Moral panics: Culture, politics, and social construction.   

  Annual   Review   of   Sociology,   20(1),   149-171.   

https://doi.org/10.1146/annurev.so.20.080194.001053   

Grant, L., Hausman, B. L., Cashion, M., Lucchesi, N., Patel, K., & Roberts, J. (2015). Vaccination persuasion 

online: A qualitative study of two provaccine and two vaccine-skeptical websites. Journal of  

Medical Internet Research, 17(5), e133-e133. https://doi.org/10.2196/jmir.4153 Gustafsson T. & Arnberg  

K., (2013) Moralpanik och lågkultur, Stockholm: Bokförlaget Atlas   

Haglund F. (2021). “En av 10 svenskar vill inte coronavaccinera sig.” Nyhetssajten Europaportalen. 

Hämtad 7 maj 2022 från https://www.europaportalen.se/2021/01/en-av-tio-svenska-

villintecoronavaccinera-sig   

Hier, S. P., Lett, D., Walby, K., & Smith, A. (2011). Beyond folk devil resistance: Linking moral 

panic and moral regulation. Criminology & Criminal Justice, 11(3), 259–276. 

https://doi.org/10.1177/1748895811401977   

Knudsen, I. H., & Frederiksen, M. D. (2021). In Martin Demant Frederiksen, Ida Harboe Knudsen 

(Eds.), Modern folk devils: Contemporary constructions of evil. Helsinki University Press. 

https://doi.org/10.2307/j.ctv26qjj4v   

Kommittédirektiv 2020:59.  Tillgång  till   vaccin   mot   covid-19.  

   Hämtad  från  

https://www.regeringen.se/49b334/contentassets/d444dcf939834eb19227455068e9788b/dir202 0_59.pdf   

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB.   

Link B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27(1), 363385. 

https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363   

Lundgren, B. (2015). ‘Rhyme or reason?’ saying no to mass vaccination: Subjective re-interpretation 

in the context of the A(H1N1) influenza pandemic in Sweden 2009–2010. Medical Humanities,   

41(2), 107–112. https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684   

May T. (2011). Samhällsvetenskaplig forskning. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur AB.    

Nyström L., (2021) “Debatt: Ovaccinerade blir alltmer utelåsta från samhället”. Hämtad 1 mars 

2022 från https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-

utelastafransamhallet   

Okuhara, T., Ishikawa, H., Kato, M., Okada, M., & Kiuchi, T. (2018). A qualitative analysis of the 

beliefs of japanese anti-influenza vaccination website authors. Heliyon, 4(4), e00609-e00609.  

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00609   

Padgett D. (2017) Qualitative Methods in Social Work Research. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: 

Sage.   

https://doi.org/10.1146/annurev.so.20.080194.001053
https://doi.org/10.1146/annurev.so.20.080194.001053
https://doi.org/10.1146/annurev.so.20.080194.001053
https://doi.org/10.2196/jmir.4153
https://doi.org/10.2196/jmir.4153
https://doi.org/10.2196/jmir.4153
https://doi.org/10.2196/jmir.4153
https://doi.org/10.1177/1748895811401977
https://doi.org/10.1177/1748895811401977
https://doi.org/10.1177/1748895811401977
https://doi.org/10.2307/j.ctv26qjj4v
https://doi.org/10.2307/j.ctv26qjj4v
https://doi.org/10.2307/j.ctv26qjj4v
https://www.regeringen.se/49b334/contentassets/d444dcf939834eb19227455068e9788b/dir2
https://www.regeringen.se/49b334/contentassets/d444dcf939834eb19227455068e9788b/dir2020_59.pdf
https://www.regeringen.se/49b334/contentassets/d444dcf939834eb19227455068e9788b/dir2020_59.pdf
https://www.regeringen.se/49b334/contentassets/d444dcf939834eb19227455068e9788b/dir2020_59.pdf
https://www.regeringen.se/49b334/contentassets/d444dcf939834eb19227455068e9788b/dir2020_59.pdf
https://www.regeringen.se/49b334/contentassets/d444dcf939834eb19227455068e9788b/dir2020_59.pdf
https://www.regeringen.se/49b334/contentassets/d444dcf939834eb19227455068e9788b/dir2020_59.pdf
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363
https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684
https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684
https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684
https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684
https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684
https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684
https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684
https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684
https://doi.org/10.1136/medhum-2015-010684
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://www.st.nu/2021-09-05/debatt-ovaccinerade-blir-alltmer-utelasta-fran-samhallet
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00609
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00609
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00609


Natalya Bushueva   

39  

  

Sjöberg, K. & Wästerfors D. (2008). Uppdrag: forskning-konsten att genomföra kvalitativa studier. 

(1 uppl.,) Helsingborg: Författarna och Liber AB.   

Sohlberg, P. & Sohlberg, B. (2019). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. (4. 

uppl.) Stockholm: Liber.   

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtat från Vetenskapsrådet den 20.03.2021: 

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningseti 

ska_principer_VR_2002.pdf   

Wiley, K. E., Leask, J., Attwell, K., Helps, C., Barclay, L., Ward, P. R., & Carter, S. M. (2021).   

Stigmatized for standing up for my child: A qualitative study of non-vaccinating parents in   

Australia.  SSM - Population  Health,  16,   100926–100926. 

https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100926   

Åhammar M. (2021). En vaccinerad ska inte behöva sitta bredvid en ovaccinerad. Hämtad 1 mars 

från  https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-

bredvidenovaccinerad/   

Ödman, P. (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. (2. uppl.) 

Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.    

   

   

      

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE FÖR DE PROFESSIONELLA 

(OVACCINERADE)   
Allmänt    

Din ålder och yrke    

Vilka är dina intressen och hobbies?    

Vilken är din bakgrund?    

Vilken är din utbildning?    

Yrkeslivserfarenhet?    

Associationer   

Om jag säger covid-19, vad är det första du tänker på?   

Om jag säger vaccin mot C-19, vad är det första du tänker på?   

Om jag säger om vaccination i allmänheten, vad är det första du tänker på?   

Inställningen till vaccin mot covid-19    

Hur du kom till din nuvarande ståndpunkt om vaccination? Vad är det som skapade din åsikt?    

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100926
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100926
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100926
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/
https://www.dagensjuridik.se/debatt/en-vaccinerad-ska-inte-behova-sitta-bredvid-en-ovaccinerad/


Natalya Bushueva   

40  

  

Man kan klassificera de som avstår från vaccin olika beroende på deras inställning, t.ex. finns det 

de som är tveksamma till vaccin och sedan finns det vaccinvägrare. Vilka skillnader finns mellan 

dem enligt dig? Hur skulle du beskriva dig själv i detta sammanhang?    

Hur har din inställning till vaccin utvecklats under de senaste två åren?   

Hur upplevde du den starka rekommendationen att vaccinera sig när WHO förklarade att en 

pandemi rådde, och hur upplever du detta nu?   

Hur tänker du idag kring dina beslut att vaccinera/inte vaccinera dig?   

Arbetsliv    

Hur var diskussionerna på din arbetsplats angående vaccinering?    

Krav? Inga krav? Från arbetsgivare    

Krav/inga krav från kollegor?    

Vad upplevde du på din arbetsplats när du bestämde att inte vaccinera dig?    

Vad hörde du från vaccinpositiva kollegor efter att du bestämde dig för att avstå från vaccin?    

Hur förklarar du din position för dem, pratar du öppet om detta eller föredrar du att gömma din 

vaccinstatus och din position till vaccin?   

Känner du dig, eller har du känt dig socialt isolerad eller exkluderad på din arbetsplats på grund av 

att du är ovaccinerad?   

Vad tänker du om grupptryck på arbetsplatser vad gäller vaccin? Upplevde du detta?   

Privatliv    

Hur påverkade covid-19 ditt liv? T. ex isolering, restriktioner, etc.    

Vilken var din omedelbara reaktion när man gick ut med rekommendationer att vaccinera sig mot 

Covid-19?    

Känner du dig, eller har du känt dig exkluderad/socialt isolerad i ditt privatliv?    

Hur förändrades din omgivning efter att du avstod från att vaccinera dig?    

Har du i din omgivning några vaccinerade människor som undviker dig eller helt avstått från att 

umgås med dig på grund av din vaccinationsstatus?   

Vilka åtgärder vidtar du för att minska din isolering/exkludering?   

Föreställningar om sig själv och andra    

Hur uppfattar du att vaccinpositiva människor tänker om dig? Vem är du i deras ögon, tror du?    

Hur uppfattar du vaccinpositiva människor? Vad tänker du om deras beslut?    

Föreställningar om hur skapas åsikter i samhället   

Hur upplever du den bild som media målar upp av ovaccinerade människor?   



Natalya Bushueva   

41  

  

Hur upplevde du vaccinationskampanj när det gäller C-19?   

Vad du tänker om polarisering mellan ovaccinerade och vaccinerade människor?    

Hur har denna polarisering skapats och vem eller vad skapar sådan polarisering enligt dig? Är det 

människor själva som gör detta enligt dig eller skapas polarisering av olika strukturer som media, 

organisationer, olika maktstrukturer, osv eller, kanske både och?    

Hur påverkar media på människor vad gäller vaccin enligt dig?   

Svininfluensapandemin 2009–2010   

Vad tänker du om svininfluensapandemin 2009–2010?    

Vilken läxa lärde sig staten och människor i allmänhet enligt dig?    

Förändrades din uppfattning om svininfluensan nu de senaste två åren efter att WHO år 2020 sade 

att en pandemi av Covid-19 rådde?   

Konsekvenser   

Har du samma möjligheter som vaccinerade eller tror du att dina möjligheter i samhället samt 

tillgången till dess resurser begränsats? Vilka möjligheter har minskat för dig på grund av din 

vaccinationsstatus?    

Vad tänker du om sociala organisationer, statliga eller privata, som riktat in sig på att arbeta med 

utsatta? Finns det några sådana i Sverige, tror du, som skulle kunna hjälpa ovaccinerade människor 

socialt, juridiskt, moraliskt i deras isolering/exkludering?   

   


